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RADO RELIGINE KNYGA IR 
DEL JOS TARDĖ 

Visko galima vaikus mokyti, tik ne religijos 

KAUNiAS 
1972 birželio 23 i Kauno sau

gumo komiteto būstinę buvo iš
kviesta Jadvyga Stanelytė. Prieš 
metus laiko jai dingo rankinukas 
su knyga "Visi mes broliai". J. 
Stanelytė buvo tardoma, iš kur 
šią knyga gavusi ir kas suorgani
zavo memorandumą. 

Paskui ją nuvedė į jos butą ir 
nepateikę orderio, padarė kratą. 
Jos metu buvo paimta: A. Ma
ceinos "Bažnyčia ir pasaulis", 
"LKB Kronika nr. 1", "Kronika" 
(rusų kalba) ir užrašų knygutė. 

Sekančią dieną buvo iškviesta 
tardymui. Tardytojus labiausiai 
domino kas ir kur "Era" daugi
na knygas. J. Stanelytė paaiškino, 
šito nežinanti. 

Suradę užrašų knygelėje kele
tą adresų, saugumiečiai patikrino 
knygas pas O. Sereikaitę ir S. 
Kelpšaitę. 

Birželio 29 d. pas dr. Mikšytę 
apsilankė du KGB pareigūnai ir 
peržiūrėjo knygas. Nieko juos 
dominančio neradę paklausė: 

— Ar neturite geltonos spau-
dos-

— Kokios? 
— Kurios neleidžia tarybų val

džia, — paaiškino saugumiečiai. 
KGB pareigūnai dar klausinė

jo, ar dr. Mikšytė pasirašiusi po 
memorandumu, ar nerinkusi 
parašų ir kokie kunigai čia lan
kosi. 

Liepos 14 d. Maironio gatvėje 
keliuose namuose buvo tikrinami 
dokumentai. "Davatkynų lizdus 
tikriname", pareiškė KGB atsiųs
ti asmenys. 

Psalmių giedojimas 
yra "nusikaltimas 

VILNIUS 

a 

Pastaruoju metu Rugienis la
bai daug stengiasi, kad sukliudy
tų nepilnamečiams patarnauti šv. 
Mišiose. Pasikvietęs "nusikaltusį" 
kleboną, jam iperskaito šitokio tu
rinio raštą: 

"Ryšium su jūsų užklausimu, 
ar yra nusikaltimas kai kunigai 
nepilnamečius pakviečia Mišių 
patarnavimui, religinėms apei
goms, procesijoms ir kt. kulto ce
remonijoms, Religinių reikalų 
juridinis skyrius išaiškina, kad ši
tie veiksmai turi būti laikomi įs
tatymų pažeidimu, nes bažnyčia 
negali vesti specialaus darbo su 
vaikais. 

Religinių reikalų taryba jau 
išaiškino, kad už pažeidimą tai
syklių, nustatytų sąjunginių res
publikų aukščiausiųjų tarybų 
prezidiumų įsakais, dėl religinių 
susirinkimų, eisenų ir kt kulto 
ceremonijų vykdymo, o taip pat 
už nusikaltimus sąryšyje su cpe-
cialia bažnyčios veikla, kulto tar
nai užsitraukia administracinę 
atakomybę. 

Tais atvejais, kai nepilnamečių 
dalyvavimas kulto apeigose turi 
užmaskuota religijos mokymo 
formą (vaikų atliekamas siste
mingas psalmių ir giesmių giedo
jimas laike kulto apeigų, prave-
dimas kolektyvinių pokalbių su 
vaikais religinėmis temomis, or
ganizavimas su vaikais užsiėmi
mų juos ruošiant sutvirtinimui ir 
t . t ) . nusikaltusieji traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn pa
sai LTSR BK 143 str.) 
_ Religiniu, reikahj tarybos gu-

mininkas Kurojedovas" 
LKP CK sekretorius A Bar

kauskas, kalbėdamas LKP CK VI 
plenume palietė ir Bažnyčios 
klausimą: 

Ideologinėje kovoje ima veik
liau dalyvauti ir Bažnyčia bei 
kulto tarnai. Kai kurios jų akci
jos irgi turi nacionalistinį atspal
vį. Suaktyvėjus nacionalistinei 
propagandai, Vatikano veiklai, 
pagyvėjo ir reakcingai nusiteikusi 
katalikų dvasininkijos dalis. To
dėl reikia didinti ateistinio darbo 
kovingumą, viešai demaskuoti 
tuos, kurie, prisidengę religijos 
skraiste, nesilaiko mūsų konstitu
cijos normų. Niekam negalima 
leisti pažeisti įstatymų kultų 
klausimais..." 

MOLĖTŲ RAJONAS 
Molėtų rajono Stirnių parapi

jos tikintieji 1972.rV8 pasiuntė 
TSRS Ministrų Tarybos Pirmi
ninkui pareiškimą dėl tikinčiųjų 
diskriminavimo (žr. LKB Kroni
ka Nr. 2). 

Gegužės mėnesį Rugienis išsi
kvietė Molėtų kleboną kun. Joną 
Zubrų ir išbarė, kaltindamas, 
kad tikinčiųjų pareiškimas buvo 
jo suorganizuotas. Neužilgo Ru
gienio įsakymu kun. Jonas Zub-
rus buvo paskirtas Dubingių pa
rapijos klebono (pareigoms. 

Gegužės mėnesio viduryje V. 
Šapkauskaitės adresu atėjo atsa
kymas iš Maskvos į tikinčiųjų 
skundą: 

"Religijų reikalų taryboje buvo 
peržiūrėtas Jūsų pareiškimas ad
resuotas TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkui. 

Paaiškiname, kad kun. A. Šeš
kevičius dirba Šilalės bažnyčioje; 
asmenys, norintys įstoti į Kunigų 
seminariją, gali įgyvendinti savo 
norą sutinkamai su pačios semi
narijos nustatytomis priėmimo 
taisyklėmis. 

Kas link reikalavimo "netruk
dyti kunigams bažnyčiose moky
ti vaikus tikėjimo tiesų", tai jis 
yra priešingas įstatymams, lygiai 
kaip ir reikalavimas paleisti nu
teistus kunigus už grubų įstaty
mų apie religinius kultus pažei
dimą". 

Atsakymą pasirašęs Tarybos 
narys Tarasov. 

Tuojau po atvykimo į Dubin
gių parapiją kun. J. Zubrus buvo 
iškviestas į Molėtų rajono Vykdo 
mąjį komitetą. Keturi pareigūnai 
jį kaltino, kad nesilaikąs tarybi
nių įstatymų: užsiimąs labdary
be, vaikams duodąs skaityti reli
gines knygas, vedąs be valdžios 
leidimo rekolekcijas. Kun. J. Zub
riu" buvo pareikšta, kad Dubin
giuose jis nebūsiąs priregistruotas. 

Už kelių dienų iš Kaišiadorių 
Kurijos kun. J.Zubriui atėjo pasky 
rimas į Širvintų parapiją vikaro 
pareigoms, nors anksčiau į šią 
parapiją vikaras nebūdavo skiria
mas. Tuo tarpu Dubingių parapi 
ją rengiamasi palikti be pasto
vaus klebono, o tik aptarnauja
mą iŠ gretimos parapijos. 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes 

centras Chicagoje 

Washingtonas. — Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas 
Washingtone pasibaigė, apie jį 
bus plačiau vėliau. Dabar norime 
tik duoti rezultatus į Pasaulio LB 
vaidybą. Valdybą sudarys Chica-
gos kandidatai, ir jie balsuojant 
gavo balsų: Jonas Kavaliūnas — 
58, Bronius Nainys — 55, Kas-
peras — 49, Juozas Šlajus — 45, 
kun. Jonas Borevičius, SJ — 43, 
Kostas Dočkus — 43, Stasys 
Džiugas — 42. 

Lietuvos aukštosios 
mokyklos 

"Komjaunimo Tiesa" paskelbė 
Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašą 
ir pateikė sąlygas, pagal kurias į 
mokyklas bus priimami nauji 
studentai. Išvardintos šios aukš
tosios mokyklos: Vilniaus Valsty
binis universitetas, Vilniaus Valsx 
tybinis Pedagoginis institutas, 
Vilniaus I Inžinierinis statybos 
institutas, Kauno Politechnikos 
institutas, Lietuvos Veterinarijos 
akademija (Kaune), Lietuvos Že
mės ūkio akademija (Kaune), 
Lietuvos Valstybinė konservato
rija (Vilniuje), Lietuvos Valsty
binis kūno kultūros institutas 
(Kaune), Kauno Medicinos insti
tutas, Lietuvos Valstybinis dailės 
institutas (Vilniuje), Šiaulių K. 
Preikšo Pedagoginis institutas. 

Į visos šias mokyklas priimami 
Sovietų Sąjungos piliečiai iki 35 
m. amžiaus į dieninius skyrius, o 
į neakivaizdinius bei vakarinius 
— nebojant amžiaus. Kitų sąlygų 
yra labai daug. (E.) 

KASDIENINIAI MASKVOS 
KALTINIMAI KINIJAI 

(Iš Lietuvos Katalikų, Bažny
čios Kronikos Nr. 3) 

Liepos 4 "Komjaunimo Tiesa" 
įdėjo pranešimą, kad Kauno ra
jono "Taikos" kolchoze šiemet iš 
hektaro gauta po 53 centnerius 
kviečių. Kviečiais buvę apsėti 55 
hektarai. Oficialus sovietų cent
neris yra 100 kilogramų. Kiek čia 
yra ar gali būti tiesos? Praverstų, 
kad pasisakytu dalvko žinovai. 

Maskva. — Ir šio sekmadienio 
"Pravda" trijuose puslapiuose (iš 
Šešių) piktai puola Pekiną ir 
Mao kliką. Kaltinimai ir žodžiai 
tie patys ir ne tie. Maskvai labai 
nemalonu, kad Kinija norinti 
taip pat pasidaryti didžiąja ato
mine galybe ir dominuoti Azijo
je, paveržti galią iš sovietų. Pats 
faktas, kad pagrindinis Maskvos 
laikraštis pusę savo skilčių skiria 
Pekinui, rodo jog visas planavi
mas ir svarstymas Maskvoje ir 
sukasi tik apie tą reikalą. 

Vėlyva vasara Šveicarijoj. Grįžta iš kalnų su šienu. 

Kardinolas apie 
persekiojimus 

Philadelphijos kardinolas 
John Kroli, National Conferen-
ce of Catholic Bishops preziden
tas, įspėjo Sovietų Sąjungą, kad ji 
"liautųsi praktikavusi priespau
dą ir diskriminaciją" prieš religi
ją ir tautines mažumas. Kardino
las pastebėjo, kad Sovietų Sąjun
goje itin žiauriai yra pažeidžia
mos šios dvi žmogaus teisės: teisė 
išpažinti tikėjimą viešai ir priva
čiai ir teisė apleisti kraštą ir ap
sigyventi kitur. Tikėjimo perse
kiojimas Sov. Sąjungoje buvo 
ypatingai pasireiškęs perei
tais metais, kai per 17,000 Lie
tuvos katalikų pasiuntė JT gene
raliniam sekretoriui Kurt Wald-
heim protestą, kaltindami sovie
tų administraciją Lietuvoje, kad 
ji persekioja tikinčiuosius. O 1972 
gegužės mėn., prieš pat preziden
to Nixono vizitą į Maskvą, po ka
taliko jaunuolio (Kalantos) susi
deginimo, Kaune vykusios masi
nės riaušės. (E.) 

Moterys išgelbėjo 
lietuvių garbę 

Amsterdamas. — Žiniomis iš 
Europos, mūsų vyrams krepšinin
kams sekasi vidutiniškai. Iki pra
ėjusio savaitgalio žaidė 6 rung
tynes ir laimėio 2, o pralaimėjo 
4. 

Moterų tinklininkės tikrai iš
kelia lietuvių garbę: žaidė 7 
rungtynes ir visas laimėjo. 

Maskva. — Prokuroras Pavel 
Solonin tP'siamiesiems disiden
tams Piotr Jakir ir Viktor Krasin 
pasiūlė trejetą metų kalėjimo ir 
trejus metus ištrėmimo. Tokią 
"Švelnią" bausmę siūlė dėl to, 
kad jiedu "prisipažino", su teis
mu gražiai elgėsi ir žadėjo pasi
taisyti. 

Kur viengungiai 
nepageidaujami 

Beirutas. — Liaudies komitetas 
Tripoli, vienas vadinamosios kul
tūrinės revoliucijos Libijoj įran
kių, paskelbė, jog viengungiai yra 
baisūs visuomenės ir šeimos 
priešai ir su jais reikia kovoti. 
Daugely vietų Tripoly viengun
giams jau uždrausta gyventi at
skiruose butuose, galima tik jiems 
skituose bendrabučiuose. Yra ir 
skirtuose bendrabučiuose. Yra ir 
daugėja skaičius darboviečių, kur 
viengungiai nepageidaujami. 

Nauji suėmimai 
Lietuvoje 

Ok. Lietuva. — Iš okupuotos 
Lietuvos gautomis žiniomis nese
niai buvo suimti keli Lietuvių 
Kraštotyros draugijos nariai už 
tai, kad jie, lankydamiesi kai
muose ir rinkdami kraštotyrinę 
medžiagą, domėjosi žiniomis apie 
žuvusius lietuvius partizanus. 

Taip pat buvo suimtas K. M. 
Čiurlionio sesers Karužienės vai
kaitis Šarūnas Žukauskas, studen
tas, inž. Pavilonis ir Politechni
kos instituto profesorius Saka
lauskas. Tuo tarpu nežinoma, 
kuo jie kaltinami, bet greičiau
sia pagal dabar garsų "disiden
tams" taikomą paragrafą. 

Cholera Italijoj 

Viešbučio gaisre 
žuvo 35 žmones 

Kopenhaga. — Liuksusiniam, 
nedideliam viešbuty kilo gaisras 
ir žuvo 35 žmonės, tarp jų 20 a-
merikiečių turistų. Policija kalti
na padegimu vieną kalinį, laiki
nai paleistą atostogų. 

Matysime šviesią 
kometą 

New York. — Tarp Kalėdų ir 
Naujųjų Metų pasirodys šviesiau
sia kometa šiame šimtmety. Ko
meta "Kohoutek" atlekia iš toli
mųjų erdvių ir apsisuks aplink 
Saulę, būdama 75 milijonų mylių 
atstumo nuo Žemės. Jos greitis 
bus 30 mylių per sekundę, ir tu
rėtų būti matoma iki vasario mė
nesio pradžios. 

Telefonų knyga 
perkama labiausiai 

Maskva. — Sovietų piliečiai, 
pagal sovietų statistikų duomenis, 
skaito daug, bet labiausiai paieš
koma ir perkama knyga Maskvo
je neturi nieko bendro su sovie
tų piliečių skaitymo interesu. La
biausiai išperkama knyga buvo 
naujai 1972 išleisti Maskvos te
lefonų abonentų sąrašai, nors jie 
ir kainuoja apie 16 dol. Pirmąją 
partiją — 50,000 egz. išgraibstė 

j iš kioskų tuoj. Senoji laida buvo 
{iš 1958, ir telefono numerių su-

_. .. •„ .. . ^ radimas maskviečiams nebuvo 
Neapolis. — Praėjusią savaitę , «. . . «_. .v f. ,. t . « . _. lengvas. Nelengva ir dabar, nes \eapolio apylinkėse ir Bari mies-! _r , a , . , . . - J- J 1 A*- • n - ! tniKSta net daug kur viešose istai-te pasirodė cholera. Mirė 9 zmo-1 ° 1 ; 'Srose* nes ir 200 uždaryti j karantiną, i a c ' . .. i n _ 0 „ . . , . . ., . 0 ,. . Senieji 19o8 sąrašai tilpo n e atskirti nuo sveikųjų. Pasauline „ « . . . . ., . , 1 1 name tome. Dabar nauiosios lai-sveikatos organizacija sako, kad 

cholera apsirgo 10 žmonių Švedi
joj, 00 kelis Britanijoj. V. Vokie- ,,. 
'.:'.. ~ _ .. . c •• 1 jiciųsirdis, nors 
tijoj ir Prancūzijoj. Spėjama, kad ^ Q_n ^ nU 
ji plečiasi iš Afrikos. 

VIENA. — Augustijonas kun. 
Norbertas Hosslinger yra apdo-

į dos — keturi tomai — rodo, kad 
(telefonas yra paveržęs maskvie-

iš viso Maskvoje 
tik 850,000 abonementų. 

Maskvos telefonų sąrašų knyga 
skiriasi nuo Vakarų. Veltui jūs 
ieškosite vardų užsienio diploma-

vanotas Austrijos respublikos ' tų, pirklių, spaudos koresponden-
specialiu žymeniu už nuopelnus j tų. Daroma todėl, kad sukliudytų 
supažindinant suaugusius su j piliečių kontaktą su užsieniečiais 
Šventuoju Raštu. į Maskvoje. Užsienio turistui irgi 

nelengva. Turistų biure jums pa
prastai pasako, kad telefonų są
rašų jie neturi. Jei moki gorai ru
siškai, ši problema atkrinta. Pa
skambini numerį 09. į žinių biu
rą, kurio paskirtis surasti adresą 
ir telefono numerį. 

Naujosios laidos tiražas tik 
200,000 egz. 

Kas naujo šioje laidoje? Ten 
nurodyta, kaip susisiekti su toli
mu užmiesčiu. Bet nežiūrint vi
sų paaiškinimu, tai lieka sudėtin
gas dalykas: reikia pasukti aštuo
niolika numeriu. t. 

Vakarai kiršina 
sovietus prieš 

kiniečius 
Pekinas. — Dešimtajam Kini

jos komunistų partijos kongrese 
Cu En-lajus savo kalboj sakė, jog 
Lin Piao tikrai norėjo nužudyti 
Mao Tse-tungą. Bandė tai pada
ryti pora kartų, 1970 ir 1971. Kai 
nepasisekė, tai bėgo į Sovietų Są
jungą ir Undur Khan, Mongoli
joj, su lėktuvu nukrito ir užsimu
šė. Ču kalbos tekstas buvo multi
plikuotas ir išdalintas visiems 
kongreso dalyviams ir pasauliui 
perduotas Hainhua žinių agen
tūros. 

Kalbėdamas kitais reikalais, Cu 
paminėjo, jog Vakarai būtų lin
kę, kad Rusija pultų Kiniją, ir 
juos, sovietus, siundo. Atsakyda
mas į sovietų kaltinimus, kad 
Kinija nenori atlyžimo ir page
rinti santykius su Maskva, pa
prašė Kremliaus parodyti gerą pa
vyzdį: kad atitrauktų savo ka
riuomenę iš Čekoslovakijos ir grą
žintų Japonijai keturias salas. 

Su geležinkeliais 
Kanadoj dar 

negerai 
Ottawa. — Geležinkeliečių 

streikas Kanadoja nepasibaigė net 
ir parlamentui priėmus atitinka
mą įstatymą, reikalaujanti grįžti 
į darbą visiems streikuojantiems. 
Numatyta bausmė iki 500 dole
rių per dieną unijų vadovybių 
žmonėms, o taip pat dar ir iki 
dvejų metų kalėjimo. Tūkstan
čiai darbininkų grįžo, ir daugiau
sia rytinėse provincijose trau
kiniai pradėjo vaikščioti, laivų — 
keltų susisiekimas su Prince Ed-
vvard Island ir Nevvfloimdland 
atstatytas, bet kiti geležinkeliečiai 
atsisakė paklusti įstatymui ir 
streikuoja. 

Cork, Airija. — Du britai, ku
rie tiesė kabelį per Atlantą ir ma
žu povandeniniai laivu buvo nu
sileidę 1,375 pėdas po vandeniu 
ir nuo praėjusio trečiadienio ne
galėjo iškilti, buvo išgelbėti prieš
paskutinę valandą, deguonies at
sargai likus vos 90 minučių. 

Kas čia toks kudlotas sutvėrimas' 

Krymo konferencijos dalyviai. Maskva ugai deis«. KUI pai-odė prieš kelias savaites įvykusio komunistinių 
sąjungininkų pasitarimo nuotrauką. Iš k. į d.: Todor Živkov. Bulgarijos kompartijos vadas; Nicolae Ceau— 
seaeu. Rumunijos. Edward Gierek, Lenkijos: Janos Kadar. Vengrijos: Gustav Husak, čekoslovakiioe; Leo-
aįd BreJfcev; Ericb Hone*ker, Rvtjį Vokietijos; Yurožagio Tsedenbai, Mongolijos, 

Praha. — Šiemet Čekoslovaki
joje buvo Įšventinta 112 naujų 
kunigų. Tai pats didžiausias nau
jai įšventintų kunigu skaičius po 
II pasaulinio karą 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 4: šv. Marinas, šv. 
Rozalija; Rimantas, Germantė. 

Rugsėjo 5: šv. Laurencijus, 
šv. Obdulija; Erdenis, Dina. 

Saulė teka 6:17, leidžias 7:23. 
ORAS 

Ir toliau karšta ir drėgna. 40% 
galimybė lietaus su perkūnija, 
apie 90 laipsniu.-
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKTI PATOGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
Sveikatos reikalą raš tas - klausimas siusti šiuo adreso : 

KELIAS Į SVEIKATA, 2319 Weat Garfield Blv d., I1L €3686 

GALVOSOPĖ DĖL RAUMENŲ 
ĮTAMPOS 

R a u m e n ų susitraukimo 
galvosopė ( t ens ion head-
ache) laukia savo aukos iš 
ryto. 

Mediciniška tiesa 

Susipažindami su įvairių rūšių 
galvosopėmis a tkre ipkime dėmesį 
į vieną, dažniaus ia i pasi ta ikan
čiųjų žmogaus negal ių — į gal
vos Skausmus, ki lusius dėl galvos 
r a u m e n ų perdėto susitraukimo-
Srpazmo. T a i į tampos — raume
n ų pra i lg into susi t raukimo pasė
koje, a ts i randąs galvos skausmas. 
Cia ši liga vadinasi tension head-
aches. N a u d i n g a kiekvienam šio 
t/ardo nepamirš t i , nes gydytojai 
labai dažnai ka lba apie tai. Štai 
tokio galvos skausmo keturi bū-
d i n g u m a i . 

1. R a u m e n ų į tampos sukelta 
galvosopė pasireiškia, paprastai, 
abiejose galvos pusėse. Dažna i 
.sergantysis labai neaiškia nusako, 
kur io j vietoj j am galva skauda. 

2 . Toks skausmas prasideda la
bai p a m a ž u : "nepa togumas" gal
voje gaunasi . Kartais -net nė skaus 
ano nejaučiama. Stropiau ap
k lausus sergantįjį, jis pasisako tu
rįs spaudimą, p i lnumą galvoje, 
kar ta i s j am at rodo, kad galva su
rišta — suveržta kaspinu 

3 . Niekada sergančiajam neat
leidžia galvos: jis visą dieną jau
čia galvos skausmą, ž inoma, iš
skyrus laiką po prieš tokius skaus
m u s vaistų pavartojimo. Tokį gal
vos skausmą turintysis gali ra
m i a i be skausmo miegoti. Bet 
toks dėl r aumenų įtampos atsi
radęs skausmas laukia savo au
kos iš ryto. T a i p gali tęstis savai
tėmis, mėnesiais ir net metais. 

4 . Šitos rūšies galvosopei ne
padeda nei ergotaminas nei 
kraujagysles išplečiamieji vaistai. 
D a u g i a u pa lengvin imo susilau
k i a m a iš skausmą raminančiųjų 
(anagesics) ir ne rvus slopinan
čiųjų (sedatives) vaistų. 

Rauarienu į tampos galvosopės 
įvairumai 

Ats imimini šie du minėtos gal
vosopės įva i rumai : 1. šios rūšies 
galvosopė neserga šeimos nariai 
t a ip , kaip prie jau susipažintos 
migrenos. 2. įvairuoja šios rūšies 
ga lvos skausmai savu dažnumu 
ir s t ip rumu, atsakančiai žmogaus 
gyvenime pasi taikantiems nema
l o n u m a m s — įtarrepoms. Tokie 
skausmai nepalengvėja nėštumo 
m e t u , po operacijos ar kurios li
gos metu. T a i p pat jie nepaašt
rėja laike regulų a r joms galuti
na i pasibaigus. 

Išvada. Stenkimės į •gyvenimo 
kryželius žiūrėti, ka ip į mūsų g y 
venimo neišvengiamus s lenks
čius. Juos išmokime peržengti b e 
didesnio nem inknosi , j a u d i n i m o 
si. Dėl takelio ne ik ime iš kel io. 
Tuomi mes palengvins ime savo 
gyvenimo dienas. Rečiau turės i 
me nereikalingus r a u m e n ų sus i 
traukimus ir dėl to a t s i r a n d a n 
čius galvos skausmus. O t o k i ų ! 
skausmų susilaukę klausykime sa 
vo gydytojo nurodymų. Aspi r inas 
yra vietoje prie šios negerovės. 

Pasiskaityti. Headaohe , S a n -
doz Pharmaceuticals . 

* 

Sveikus, skanius ir lietuviškus valgius jau imame pamiršti : svetimais 
niekais besimaitindami norime neturėti galvos skausmų, čia palaikyto
jos mūsų sveikatos: neriebaus maisto tiekėjos Alvudo užkandinėj Onos 
Vitkauskienė (kair.) ir Paukštienė, Marijos Gotceitienė ir Bosienė ir 
Stasė Varnaitienė. Nuotr. M. Nagio 

vaičių da r kartą apvyniojo. Po 4 Lietuvoje visiems ž inomas gydy 
savaičių su ž i ū r o n u pažiūrėjo i r ; tojas sakydavo, kad kojose žaiz-

TEISINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

NEREIKIA V A R G T I D £ L 
G R Y B E L I O 

Klausimas. Gerb iamas D a k 
tare, jau kelint i meta i vargstu s u 
savo kojomis. Kojų tarpupiršč iuo-

sako: "sveikas ir e ik n a m o " . N e 
papras ta i apsidžiaugiau lokiu 
gre i tu i r nekompl ikuotu gydymu. 

d a s (ivarikozines) gali užgydyti, 
jei pacientą ka ip kamine dešrą 
pakabinsi mėnesiui aukš tyn ko-

Po 7 me tų ir vė l atsivėrė ži. ;z- j P"C4. Mat , Čia tokiu atveju s\ar
da. De ja , d r . D . j au sirgo. Pa- į b u pataisyti kojoje kraujotaką. Ji 
ta rki t , kas iš l ie tuvių kojų žaiz-Į esti sulėtėjusi, n e s išsiplėtusioje 
das tok iu me todu gydo. Pr is ime- i venoje kraujas neteka, o užsisto-
n u , k a d prieš kelis metus viena- I vi perilgai, toks kraujas ne tu r i dė
me d ienrašč ių rašėt, kad tai išra- guonies , nema i t i na kojos raume-

i tos atuefii, operacija jau gsJ Jr 
j pavėJuota būtų, dė i tamstos seny
vo amžiaus . Vienok, pasitarti su 

i min imu chi rurgu patar tume. 
Apie vaistais išsiplėtusių venų gy
dymą — užmiršk. Šiandien j t ie-
kas pasenusiu metodu žmogaus 
negydo. Negi , no rė tum, kad vie
toj sterilės merlės k a s nors žaiz
das tvarstytų voratinkliais. Ka
daise buvo kitaip — bet ir visuo
se kituose dalykuose kadaise bū
davo kitaip, dabart iniai savo var
do verti gydytojai tvarko žmo
gaus negales taip, kaip šių dienų 
medicinos mokslas nurodo, o ne 
kaip pacientas pageidauja, jfuk 
mata i , kad nieko gero neišėjo su 
netikusiu išsiplėtusių kojų venų 
tvarkymu, nors savu laiku tai la
bai patiko. Ger iau aplink mylią, 
negu tiesiai į skylę. Savu laiku 
būtumei išoperavęs išsiplėtusias 
kojose venas — po šiai dienai 
sveikas bū tumei . U ž klaidas jau
nystėje, atsako saulėleidžio savi
ninkas. Nenus imink , gali v ienu 
ar kitu b ū d u užsigydyti tą ž a k -

( N u k e l t a į 5 psl.) 
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n ų — odos. T a i p be mais to ko
jos dal is labai greitai žaizdomis 
išeina. Ypač tokią kojos vietą pra-

d imas o l a n d o ar d a n o kojų žaiz 
dų gydyme . 

Esu alergiškas r ū t o m s : palie
čiu i r išberia spuogeliais ir labai į d rėskus — ji negyja, n e s neturi 
niežti . Rū tų nel iečiu, bet n u o j mais to medžiagų užtapymui žaiz-
kažko ki to išberia rankas ir k r ū - ! dos. Pakel ta koja šešis colius aukš 
t inę spuogeliais. Pa ta rk i t kokius j t y n gu l im žmogui lovoje, a r už-
vaistus naudot i i r ka ip pasigydy- Į dėjus .tvarsti tamstos minė tą (ta-
ti . da ga l ima vaikščioti nesutr in-

k a n t toje vietoje kraujotakai ) — 
Atsakymas . Nereikią toli ieško-, v i s ų ^ b ū d a i p ^ į ^ kraujota-

ti t o K ą po saivo ranka tur i . D ė l I t į i p j e vietoje, kur j ina i sušlu-
ttJT?**^*^***** venų gau ta s žaizdas į b a v u į ^ ^ ^ b u d u 

* u b a l , ° P a d a l o gips iniu tvars- , i š s i p l ė t u s i ą v e n ą t a s p a t s ;ką 

cm gal i gydyti ;ievienas l ietuvis, j š t r a u k i a n t s u p u v u j 4 d a n t j ~fr 
gydytojas. G a l ' nue i t i i C o o k ! r o m e . n e t f k u g į ? k u n u i t r u k d a n t i 

Hospi ta l e m e r g e n c y ; d a L y k ą ^ ^ ^ l a j k y t i ^ Q a p_ 
room. T e n busi pasiųstas j klini-1 l i a k o j e > ^ ^ k d d o ^ 
ką ir p i n tvarkyt i nor imu b u - j ^ ^ n e l a i k o i l g e s n į l a i k ą ^ 

ir niežti. P l a u n u visokiais a t u i 
lais, bet tas nepadeda . P r a š a u 
nurodyti vaistus su kuriais aš ga 
lėčiau tą -ligą išgydyti.Iš a n k s t o j G o u n t y 
dėkoju. 

Raumenų įtampos galvosopė (ten-
aion headacne) niekada aeperatoja 
spaudimas pilnumo jausmą* gaivo
j e : kaip kepurė, kaip raistas junta
m u ant galvos 

Atsakyms. Visai nereikia v a r g 
ti dėl grybelio nė v ienam l ie tu
viui. T ik reikia t inkamai su j u o 
tvarkytis.Grybelis auga kur ši l ta 
ir drėgna. Laikyk higieniškose są
lygose savas kojas. Su gydytoju 
tarkis kiekvienoje negalėje. G r y 
belis labai nesunkiai praša l ina
mas mirkant ar miltelius b a r s 
tant kasdieną: vaistai vadinasi 
Desenev (chemiškas vardas t o 
vaisto: z incundecate) . Dienos m e 
tu barstyti laisvai milteliais, o n a k 
čiai ištepti to paties vardo m o s -
timi (o in tmen t ) Desenex Povv-
der and Desenex Oin tment . B e 
recepto kievienoje vaistinėje t o 
kius paprastus bet labai ge rus 
vaistus gali kiekvienas nusipirk
ti. Kartais metus laiko priseina 
taip patepti ir ta ip barstyti. Sėk
mės! 

SAULĖLEIDŽIO 
N E G E R U M U S TVARKYKIME 

V I D U R D I E N Y J E 

Klausimas. Didž. Gerb. D a k t a 
re, su dideliu dėmesiu seku Jūsų 
sveikatos skyrių abiejuose d i e n 
raščiuose. Pagal galimybes pr is i 
laikau nu rodymų vienokiu a r k i 
tokiu atveju. Gyvenimo saulė le i 
dyje iškyla visokių negalavimų. 

Prieš 40 metų susimušiau deš i 
nę koją. Po kiek laiko išsiplėtė 
vena piršto s torumo. Vokietijoje 
būnan t atvyko Švedijos R a u d o 
nojo Kryžiaus sveikatos komisi ja . 
Kas norėjo, leido injekcijomis s u 
naikinti blauzdos venas. D a v i a u 
ir aš. Teisybė, blauzdoje išsiplė
tusi vena pranyko, bet liko išsi
plėtusi prie kaulelio. 

Pas vieną daktarą perkel iant 
eglaites, mano draugui k e r t a n t 
šaknis sprūdo kastuvas ir m a n 
truputį nubrėžė tą veną. Po k iek 
laiko atsivėrė žaizda. Ėjau p a s 
keturis gydytojus. Paskutinis gy
dytojas pasakė, kad kojų ža izdos 
gydomos tik išėmus išsiplėtusias 
venas. Bijojau šios operacijos, nes 
galimos komplikacijos n u v a r o t 
kapus. Nuvažiavau pas gyd. D . 
vienoj ligoninėj. Iš žaizdos i š ėmė 
truputi mėsos. Po tyrimo pas i ro
dė, kad buvo tik infekcija. " N o 
caneer. no ulcer". x 

Kaip jis gydė? Pusę pėdos iki 
blauzdos užvyniojo merle su t a 
riamai varške. Kai po dviejų sa
vaičių sesuo perkirpo tą tvars t į , 
Ui koja atrodė kaip beržo tošis . 
Dar kartą apvyniojo. P o trifti sa~ 

du žaizdą. Bet tai» bus tik pagal 
Tams tos pageidavimą gydymas. 
Jis n e b ū t i n a i bus geriausias. T e i 
singai paskutinis tamstos gydyto
jas sakė, kad galut inai kojų žaiz
das dėl išsiplėtusių venų ats iradu
sias pagydyt i ga l ima tik išopera
vus išsiplėtusias venas. 7\&nori 
tokio gydymo — neši Pa t s j>ase-
kas menkesnio gydymo. prof. 
P r a n a s Gudav ič ius — pajėgus 

glėbyje. Venų išsiplėtimą reikia 
tvarkyti j aunesn iame amžiuje — 
maž iau esti korrjplikacįjų. Tams-

DR. REGINALD CIENKUS 
TELu — 788-3980 

GYDYTOJAS CH1ROPRAJKTIKAS 
6230 W. Cennak Rd., Beroyn, I1L 
Pirmad., Antrad.. Jtetv. Jr Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vaL dieną, ir nuo 

2 vai. popiet ilci 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:30-12 vai. dieną 

EmeEgency teL — 188 - 3*81 

PR g-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG G. LU 

Akušerija Ir moterų Hgoa 
Ginekologine Chirurgija 

•449 So. Pulaski Road ( C n w t e 4 
Medical BuiMing) TeL LU 5-6444 

8007 W. 83 FL, Justice, HL 330 05W 
Priima Ugoolus pagal susitarimą 
lai n«at«ll«pia. pkambintl S74-SOI1 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 S a BALSTED STREET TEL, CA 5-7232 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RA0K) 
A STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Philomena Says 

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

nialfl — 8:30 — 12:00. E 
iiiimmmiimiiiiiHiiinmimimmmii^ 

DR. ¥ L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

8801 West «3rd Street 
Kampas 63-čios ir OalUTornla 

Pirmad., antrad., ketvirtad. t u o 
6 Iki 7:80 vai. vakaro 

Seštad. uuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

0 0 9 0 telef. 476-4042 
Bezld. teL U'Albrook &-3048 

DR. C K, BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0633 

WOX VALLKT MEDICAL CE.NTKR 
860 Summlt Street 

Routo 58 — Elgte minola 

TML ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet 

antrad., penkt.. 1-6, treč. Ir &eftt. tik 
suaitarua. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčELIONAITi 

AKU6ERUA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2670, neatslUepas skam
binti 471-0225 Valandos pagal auM-
tartma 

BR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGt 
K.CB1&H IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDEVG 

7156 Soatb Western A v e m e 
Valandos: Kasdien nuo 10 T. ryto flū 
1 v. popiet Trečiai. Ir Seštad. nuo 

10 v. ryto lkl 1 v. popiet 
Ofiso telef. R E 7-1168 

RezkL telef. — 289-2O10 

Ofiso H E 4-1818. Rez. PR 6-MOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. Irtunnar] 

Dr. Ant. Rndoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

pagal susitarimą: pirmad. Ir 
1—* Ir 7—9; antrad. Ir penk- į 

VaL 
ketv 
tad. 10—4, Seštad. 10—S vai 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 3 vaL popiet iki 7 v. vak. Bijįlnfl 
nuo 9 v. ryto lkl 11 vaL ryto — tik 
susitarus. 

Offt. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
SPECIALVBe — NERVŲ IR 

iMOCtStS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Bezid. TeL - GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

GDfEKOLOGLNfi CHERURGUA 
S132 So. Kedzie A v e , WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 7Lst St. — TeL 737-514i 

Tikrina akis. Pritaiko akintas Ir 
"oontact lenses". 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

TEL. — B E S-589S 

DR. A. B. GLEVEGKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 108rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

-
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s a v i n g s a n d l o a n a s s o c i a t i o n 

• Passbook S a v i n g s Earn F r o m D a y 
of Depoai t to D a y o i W i t b d j » w a l ^ P̂ 

Ofiso teL PR 8-2220 
Narna — rezkL — PBospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
26S6 West «3rd Street 

Ftrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki S vaL ir nuo S iki 8 
vaL vak.. seštad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofa. PO 7-6009 Rez. GA 3-7278 

. DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir C 

lkl 8 vai. TreSiad. ir sefitad. uždaryta 

DR. K. A. Y. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

Dt CHIRURGIJA 
6324 North Mikvaukee Avenue 
TeL 763-3310 944-5847 

VIS telefonai S&2-1S81 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Coort, Cicero 
VaL kasdien 10-12 ir 4-7 Trečlad. Ir 
•estad. tik soMtarua. 

TeL ofiso fa- boto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Aveaine, Cicero 

Kasdien 1-S vaL ir 6-8 vai. vak. 
ISskyrus trečiadienius. 

iefttadleniaig 12 lkl 4 vai. popiet 
TeL REHanee 5-1811 

DR. WALTER J, KIRSTUK 
(Lietuva gydytojas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3925 Weat 59th Street 

VaL: pirmad., antrad 
nu* 1.2-4 vaL a 
leštad 12—2 vai. 

uždaryta. 
TaL vak. 

ketvirtad. Ir 
p «-* 

0 P Ir 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1 - 4 popiet 
it ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

Ofiso teL REHanee 5-4410 
ResML GRorehlll 6-0817 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vaL 
iki 2 vaL p.p. <r nuo 7 lkl 8 v. vak., 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TEL. — 025-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—18 
ryto ir 2—8 vai. vak. seštad. 1 M 
4 vaL vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

BeskL teL WA 5-3009 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Hgoa 
Ofisas Ir res. 2663 W. 59tn St. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vaL: Pirm., KD.tr., treč, tr 

penkt nuo 2 lkl 4 vaL ir nuo 6 iki 8 
v. v., Sefitad. 2-4 vai. popiet Ir 
laiku pagal susitarimą. 

Ofiso teL HE 4-212S. Namu G* 8-8196 

DR. Y. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 7 U t Street 
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Patriotizmas ii 

NUOLATINIS PASITYČIOJIMAS 
Vergijų buvo visais amžiais, j i pabrėžia, jog tarybiniai žmo-

bet tokių vergijų, kuriose :s 
žmogaus būtų tyčiojamasi i r 
nuolat kalbama, kad tai rojus, 
ta i nedaug. Ryškiausias tokios 
vergijos pavyzdys yra Sovietų 
Sąjunga. Kiekviena proga Mas
kva įsako kalbėti apie ta r iamus 
inilžiniškus pasiekimus, apie ko
munistinio pasaulio pergalę. Vi
so? ix)s frazės y r a nukar to tos 
ir nebeturi jokios reikšmės, nes 
jos išskirtiniau neliečia paverg
tųjų tautų gyventojų. 

Tačiau blogiausia, kai Mask
va pradeda kalbėti apie patrio
tizmą. Maskva patriotizmą su
pranta tik kaip jai tarnavimą, 
visa ki ta t a i y r a "kapitalistų 
pastangos sumenkinti komunis
tinio pasaulio laimėjimus". Ko
munizmas y ra t ik Maskvos t a r 
naitė ir tik t a s geras komunis-

Dabartinis Čekoslovakijos pulsas 
nes tur i būti auklėjami taip. kad 
suprastų savo interesų, tikslų, 
siekių vienybę ir bendrumą. 
Auklėdama darbo žmonių ma
ses, bendra tarybinių, interna
cionalinių idealų dvasia, partija 
k a r t u ryžtingai stoja prieš to-j 
kius nacionalinio pasididžiavimo 
iškraipymus, kaip išpuikimas ir 
egoizmas, nacionalinis pasipūti
mas ir pasitenkinimas tuo, kas 
pasiekta. Svarbu pabrėžti, kad 
ta ip pat parti ja niekada nepri
t a rė ir nepri tars nacionalinio ni
hilizmo pozicijoms, neleido ir 
neleis, kad sumažėtų tarybinių 
tau tų broliško bendradarbiavi
m o ir tarpusavio pagalbos reikš 
mė". žodžiu, komunistų partija 
aiškiai pasako, kad reikia siekti 
vienybės, o jos t ikslas y ra vi
siškas kitų tautų pavergimas ir 

tas , kas tarnauja Maskvai. Visą pasaulio užkariavimas. Teigi-
tą pavergtųjų ir laisvųjų tarną- mas, kad parti ja neleis suma-
vimą Maskvai ji i r vadina pa t - žinti tautų broliško bendradar-
riotizmu. Kas priešinasi Mask
vos okupacijai ir hegemonijai, 
jau y ra nebe patriotai, bet bur
žuaziniai nacionalistai, naujieji 
fašistai ir kitokiais vardais va
dinami Maskvos priešai. 

* 
Komunistinė spauda nuolat 

ragina būti patriotais. I r čia bū
tų nieko, bet reikalauja būt i 
Maskvos patriotais, tos Mask
vos, kuri engia mažesniuosius. 
Sovietų Sąjungoj patriotizmas 
reiškia tarnavimą pavergėjui, 
patriotizmas reiškia, kad geres
nį postą, geresnį gaminj, geres
nius kuror tus turi užleisti rusui . 
Visa, kas geriausia, kaip skel
bia komunistai, tu r i eiti socialis
tinės valstybės stiprinimui, o iš 
tikrųjų reiškia Maskvos galy
bės augimui. Komunistinė " P r a v k a s nors neapsiriktų ir nepra-
da" gana atvirai skelbia, kad dėtų galvoti apie tikrąjį patrio-

biavimo, reiškia ne ką kita, kaip 
norą, kad visos t au tos padėtų 
Maskvai vykdyti kolonizaciją. 
Paklusnumas Maskvai ir y ra t a s 
vadinamas broliškumas ir tar
pusavio pagalba. 

* 

Šalia raginimų dirbti, kad ver
gija būtų pastovesnė, primena
ma, kad tą vergiją reikia ir gin
t i . "Pravda" nedviprasmiškai 
sako. kad kiekvienam privalu, 
"jeigu prireiks, visada pasiruo
šusiam stoti ginti socializmo 
laimėjimų ir savo tėvynės sau
gumo". Kiekvienam aišku, kad 
t a tėvynė yra rusiškasis impe
rializmas, nes tie lietuviai, ku
rie savo tėvynę gynė, vadina
mi banditais. 

Straipsnis gana suktas. Kad 

Ir geležis per ilgą laiką su-
rūdyja. Nepaisant, kad komu
nistai labai prižiūri savo geleži
nės užtvaros sieną, vis dažniau 
ir dažniau jau joje pasirodo pra
rūdijusių skylių, per kurias į-
lenda ir išlenda V. Europos 
vabzdžiai ir praneša iš ten įdo
mių žinių. Tie vabzdžifi yra žur
nalistai, pabėgėliai ar net spe
cialūs komunistinio pasaulio ste
bėtojai. 

Rugpiūčio 21 d. įvyko penke
rių metų metinės, kai rusų tan
kai sugniuždė beužtekančią če-
koslovakų laisvę. Ta proga V. 
Europos spaudoje, radijo pra
nešimuose daug buvo rašyta ir 
kalbėta apie dabartinį Čekoslo
vakijos pulsą. Nors nieko nepa
skelbta sensacingo ir naujo, bet 
vis tik aiškiau išryškėjo žiaurus 
komunistinis veidas ir atsisklei
dė čekų tautos žmonių dvasinės 
nuotaikos. 

Kokie laiko ženklai 

Ką jaučia komunistai ir žmones 

A. J . STANIUS 

rokai apardė jo sienas. Valdžia 
ne tik tuos randus užlygino, bet 
ir bokštus atnaujino, Bohemijos 
karalių vardus, įrašytus į bokš
tų šonus, vėl atauksino. 

Pa ts P rahos miestas užlai-

dabartinėse sąlygose būtų be
prasmiška ir t au tos ateičiai la
bai nuostolinga išeiti į atvirą 
kovą su savąja komunistų par
tija ir su rusų armija. Tą min
tį nuolat puoselėja pogrindžio 
spauda, kuri y r a labai plačiai 
skaitoma ir tu r i lemiamos įta-

komas labai švariai, kad iš to- j kos j atspariųjų dvasios forma-

Su sportininkais po Europą (4) 
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Pirmuosius sutiktus prancūzus I kitę, kad visu šituo metu krepši-
nukirtome rekordine pasekme, ninkai jau ilsėjosi ir ruošėsi ko-
Rugpiūčio 27 dieną mūsų krepsi- vai, o mes turistų autobuse klau-
nio rinktinė įveikė Alzaco rinktinę j sėmės maironišku Jurgio Janusai-

visuomenineans organizacijoms 
iškeltas uždavinys "Stiprinti vi
sų darbo žmonių auklėjime t a 
rybinio patriotizmo dvasią, d a r 
labiau puoselėti pasididžiavimą 
socalistine tėvyne, didžiais ta 
rybinės liaudies žygdarbiais, ug
dyti mternacionaŪzmą, nesitaik
stymą su nacionalizmo, šoviniz
mo ir nacionalizmo r ibotumo 
apraiškomis, žadinti pagarbą vi
soms nacijoms i r tau tybėms" . 

Kalbama apie patriotizmą, 
kviečiama gėrėtis tėvynės žy
giais, kurie yra ne kas ki tas , 
kaip Maskvos t e ro ro palaiky
mas. Tie žygiai y ra ne Lietuvos 
partizanų kovos a r susideginu
sių aukos, bet didžiaisiais žy
giais vadinami tie, kurie priver
čia laisvąsias t au tas suklupti po 
okupanto jungu. Komunistinis 
patriotizmas yra garbinti ne 
laisvę, bet vergiją. Komunistai 
nuolat spaudoje skelbia apie va-

tizmą, kuris gina savo kraštą 
nuo vergijos, ' 'P ravda" patiksli
na, kad jokių abejonių nebūtų, j 
J i rašo.- "Patriotinio ir interna-j 
cionalinio sąmoningumo įtvirti-j 
nimas neįsivaizduojamas be ko-1 
vos su nacionalizmo ir šoviniz
mo, vietininkiškumo, žemietiško 
protekcionizmo recidyvais. Į-
veikti šias socialines piktžoles į-
manoma tik kruopščiai ir kas
dien dirbant auklėjamąjį dar
bą, principingai bolševikiškai 
krit ikuojant konkrečias sveti
mų socialistinės visuomenės ide
ologijai pažiūrų ir nuotaikų ap
raiškas" . 

Žodžiu, kiekvienas, kuris no
rėtų savo tėvynei gero, jau iš 
anksto vadinamas recidyvu, nu
sikaltėliu, kiekvienas, kuris ne
gina Rusijos, bet savo kraštą, 
jau vadinamas šovinistu, kiek
vienas, kuris bando į kokį nors 
postą įsodinti savo žmogų, o ne 

dinamų tarybinių herojų a t r a s - kolonistą rusą. jau vadinamas 
tus naujus kapus pavergtoje žemietišku protekcionierium. 
Lietuvoje, bet iš kitos pusės, Maskvos komunizmas tarnauja 
suima tuos, kurie teiraujasi a- rusiškajam imperializmui, ir tai 
pie buvusias pokario part izanų skelbia pati rusiškoji spauda, į-
kovas. sakydama t a s savo kolonistiš-

* kas mintis paskelbti ir tauti-
Kas gi y ra pagal komunistus niuose laikraščiuose. Sovietuo-

tas patriotizmas? I r štai "Prav- se patr iotas tė ra t ik tas , kuris 
doje", kurią persispausdino bir- garbina Maskvos primestą ver
gelio 19 d. "Tiesa", r a š o m a : giją. Kalba apie patriotizmą So-
"Parti ja tvirtai pasisako už tai , vietų Sąjungoje t ė ra tik nuola-
kad būtų atsižvelgiama j nacio- tinis iš pavergtųjų pasityčioji-
nalines ypatybes. Tačiau k a r t u mas. A- B. 

Dabartiniu metu Čekoslova 
lajoje vyrauja baimė, pažemini 
mas ir kraujo troškimas. 

Čekų komunistinė vyriausy
bė ir partijos pareigūnai gyve
na tik baime, nors jų užpakalyje 
stovi 70,000 rusų karių su tan
kais ir visa kita kariška jėga. 
Tik t a rusų jėga dabartiniu me
tu taip viešai Prahos gatvėse 
nesirodo. 

Čekų komunistai bijo ir dre
ba, žinodami, k a d didžiausioji 
tautos dalis galvoja ir veikia 
visai kitaip, negu jie patys gal- į 
voja. Komunistai bijo ir dreba, i 
nes nežino, kada i r kas atsistos j 
Dubčeko vieton, vėl uždegs lais- į 
vės žiburį, o visi dabartiniai va
dai turės atsistoti prieš kartu
ves. Komunistai bijo ir dreba, 
nes nepasitiki vieni kitais. Ko-

j munistai bijo mažiausio libera-
I lo, kurio negali suimti, nes nė-
| ra aiškių nusikaltimų nei prieš 
į partiją, nei prieš valstybę, bet 
j kuris yra terminas jų širdyje. 

Pati svarbiausia komunistų 
baimės priežastis yra visuotinis 
žmonių nepasitenkinimas. Tik 
komunistai ar nesupranta ar 
nenori suprasti ,dėl ko žmonės 
yra nepatenkinti. Vyriausybė 
bando parūpinti pakankamai 
buitinių reikmenų, ir t ikrai įvai
rių prekių nestinga parduotu
vėse, kaip jų stinga pačioje Sov. 
Rusijoje, nors eilių prie maisto 
produktų vis dar pasitaiko. 

Vyriausybė panaikino ir bet 
kokius invazijos ženklus, kad 
žmonės tą invaziją pamirštų, šv. 
Vaclovo aikštėje yra Tautinis 
čekų muziejus, kuris nuo 19 š. 
laikomas čekų patriotizmo sim
boliu. 1968 m. rusų tankai gė

liau atvykstantiems čekams pa
darytų kuo geriausią įspūdį. Ru
sų inžinieriai po miestu veda 
požeminį geležinkelių tinklą pa
gal Maskvos planą. Tobulinami 
keliai. Kelių tiesimo darbus dir
ba daug rusų kareivių, aprengti 
civiliškai. 

Pažeminimas 

Tie visi paviršutiniai darbai 
vistiek t au tos nepatenkina, ben
drai imant, visų žmonių. Tiek 
intelektualai, tiek darbininkai 
jokios baimės nejaučia, kaip j au 
čia komunistai, bet giliai liūdi, 
kai yra pažeminti: sekami ka ip 
gyvuliai, persekiojami kaip kr i 
minalistai, neturį teisės pa tys 
tvarkyti savo krašto reikalų, 
turį kvėpuoti svetimu ideologi
niu oru. Komunistų partija per 
tuos penkerius metus griebėsi 
įvairiausių priemonių įtikinti vi
sus, kad rusai yra krašto drau
gai. Nieko su tuo nepasiekta. 
Dabar imamasi tautą raminti, 
kad vieną dieną Europos būklė 
pasikeisianti, pasaulio reikalai 
susinormuosią, tad rusų drau
giška pagalba esanti reikalinga 
apsauogti kraštui nuo kraštut i
nių elementų įsigalėjimo ir su
naikinimo to, kas per penkerius 
metus pasiekta. Rugpiūčio 8 d. 
komunistinės kontrolės komisi
jos pirmininkas partijos laik
raštyje "Rude Pravo" prisipaži
no, kad du penktadaliai visos 
tautos esą "dešiniojo sparno o-
portūnistai — revizionistai". 
Taip prileidžia patys komunis
tai. Užsienio žurnalistų ir pabė
gėlių žiniomis tas sparnas api
ma keturis penktadalius visos 
tautos. 

Taktiškas laikymasis 

Tą pažeminimą visa tauta ken
čia taktiškai, kantriai, bet su 
viltimi. Pogrindžio vadai žino. 
supranta ir kitus įtikina, kad 

nėti — tai pirmaeiliai raštijos ug
dymo uždaviniai. Be jų ir pinigas 
neką tepagelbės." 

vimą. Kada t a nauja proga iš
sivaduoti iš rusų vergijos ateis, 
tai bus kova iki galo. Kompro
miso daugiau nebebus. Tuo tar
pu rami, bet žūtbūtinė kova tę
siasi. 

Įkvėpimo kapas 
J a u nuo rugpiūčio 15 d. viso

je Čekoslovakijoje vyriausybė 
a tšaukė policijos ir aukštųjų ko
munistų pareigūnų atostogas, 
bijodama demonstracijų ir kito
kių neramumų, minint rusų in
vaziją. Koks siaubas y ra apė-i 
mes čekų komunistus, galima 
spėti iš jų pasielgimo su stud. 
J a n Palach kapu. 

Kaip žinome, 1969 m. sausio 
mėn. s tudentas Jan Palach su
sidegino už Čekoslovakijos lais
vę. Nuo to laiko jo kapas Pra
hos Olsanyj kapinėse tapo tau
tine šventove. Kapas nuolat pri
dengtas žydinčiomis gėlėmis, 
kasdien dega kelios dešimtys 
žvakučių, niekada netrūksta su
sikaupusių lankytojų. "Cia mū
sų tautos laisvė palaidota. Bet 
ji prisikels", ramiai kalba susi
kaupę lankytojai. Taip jie kal
ba prie kapo, t a ip jie kalba na
muose, kavinėse, kelionėse. 

Rusų invazijos išvakarėse lan
kytojų prie kapo padaugėjo, 
taip pat gėlių ir žvakučių. Bet 
rugpiūčio 2- d., kapines atida
rius, stud. Palach kapas buvo 
aptvertas 
lentomis, 
didelė krūva plytgalių. Nė ženk
lo nebuvo nei gėlių, nei žvaku- ; 

čių. Tvoros viršuje iškabintas Į 
užrašas: "Nelaimė, pavojinga". \ 
Rasti aptverti i r kiti čekų did- \ 
vyrių kapai. Aplink kapines; 
vaikštinėjo ginkluoti policiniu-
kai su radijo aparatais . Taip ir • 
miręs drebina rusų tankus! 

I 
Prašymas ir pranašavimas 
Tų metinių proga Londono 

BBC radijo komentatorius pa
sakė, kad ta i y ra metinė sukak
tis begėdiško laisvės išdavimo, 
kada nė viena V. Europos vals
tybė nepasiryžo čekų užtarti. 

Grupė žymesniųjų čekų asme-
! nybių. kurioms 1968 m. pavyko 
: pabėgti į laisvę. Austrijos sos
tinėje Vienoje paskelbė viešą 

: laišką Brežnevui, reikalaudami. 
; kad rusai atsiimtų savo karius 
į ir būtų paleisti visi politiniai 

kaliniai. 
Ta pačia proga prof. Ota Sik, 

tūzai. 
Vyrai nesnaudė. Tuojau visi 

metėsi būriškan, anot Duonelai
čio, darban. Sakys šokdino ka
muolį, kaip lėlę, ir priešininkai nė 
nepajusdavo kaip kamuolys, ne 
Šakys, atsirasdavo jų kašėje. Ten 
vėl kitame kampe driblinginio 

mokė australio-
-Į kiškas berniokas Palubinskas. Ne

snaudė i: priekiniai puolimo ra-

Strasburge 114:78 (63:42) pasek
me. Tai buvo viena svarbiausių 
rungtynių šioje išvykoje, nes į šį 
mūsiškių prancūzinį debiutą su
gužėjo ne tik Vyt. Grybausko drau 
gai iš Mulhouso, bet taip pat ir 
keletas žymiųjų sporto žurnalistų 
iš Paryžiaus. Buvo taip pat ir radi
jo bei televizijos atstovai, kurie 
norėjo įsitikinti asmeniškai, ar 
mūsų rinktinė yra verta didesnio 
prancūzų dėmesio. Mes neabejoja
me, kad mūsų vyrai šiuo savo, sa
kyčiau fantastišku pasirodymu 
daug ką labai teigiamai įtikino, 
kad mes atvažiavome ne baliavoti 
ar Europos pažiūrėti, o parodyti! meno prancūzus 
svetimtaučiui, ko yra iš tikro ver 
tas lietuvis krepšininkas. 

Iš tikro šitoji rugpiūčio diena 
mums bus dėl daugelio dalykų at-

j simintina. Ir daugiausia tai dėl 
malonių ir net linksmų nuotykių. 

Tad ir noriu jums, mieli, skai
tytojai, papasakoti, kaip mes va
žiavome į Prancūziją ir kas ten 
mums nutiko. 

Šiaip jau rugpiūčio 27-ji diena 
ligšiol mūsų istorijoje, bent jau 
sporto, niekuo nepasižymėjo. Bet 
nuo dabar ji daugeliu atžvilgių 
tapo neužmirštama. 

Pati diena prasidėjo labai įpras
tine tvarka, bet ji vis darėsi įdo
mesnė, kol pagaliau pasiekė kul
minacinį tašką, laimint minėtą
sias rungtynes. 

Iš pusiau svetingos vokiečių že
mės išvykome apie 9 valandą ry
to. Po trejeto valandų pasiekėme 
garsųjį taškė Maginot linijoje (ar, 

čio pusiau blevyzgiškai pateptų, 
bet nepiktų poemų apie įvairius 
turistų veidus, jų polinkius ir 
nuotykius). 

Vakare išvykome kovon. Pate
kome puikion sporto salėn, kur 
mūsų rinktinės laukė gausus žiū
rovu būrys ir minėtieji spaudos 

dar atsimenate tą vardą?). O tas 
šešių pėdų aukščio taškas buvo prie Strasbourgo mies-
priešakyje suversta \to> a n t garsiojo Reino krantų... 

Mūsų išvykos globėjas ir tėvas 
Renė Kapp paaiškino, kad kitados 
vokiečiai prie Strasbourgo Magi
not liniją paėmė per penkias mi 
nutes. Na. 
šiandieną tą liniją "paėmėme" 
per... dvi minutes. Taigi greičiau 
negu vokiečiai. Kapische? 

Atsidūrus Strasbourgo svetinga
me mieste mus Kapp'as nuvežė 
tiesiog į puikų restoraną, kur pa
galiau gavome ne \vienerschnitze-
lių, o... lietuviškų kopūstų! O 
tempora, o mores! 

Toks tautiniais motyvais su
stiprintas pilvas dabar jau troško 
ir paišdykavimo. Na, tai nuvažia
vome apžiūrėti miesto (atsimin-

Naujosios Bengalijos valstybės va
das R. Mudžibas (vidury). Kraštas 
vis dar negali išbristi iš chaoso 

koki režimą. Daug svarbių pasi-
buvęs čekų -vyriausybės vicemi- j keitimų turi įvykti. Jau ir taip 
nįsieris pirmininkas, dabar gy- j perilgai 
venas Bonnoje, pranašauja, kad j roras. 

tai. Cia tįst Puidoko ilga rankutė 
ir kamuolys jau pralindo pro tink
lelį. Vėl iš kito kampo išnyra ža
vus bernelis, greituolėlis Modestas 
ir tas kamuolys jo klauso, lyg ber
nas dvarponio. Nu, o gynime tvir-
ai subudavotas Baškauskiokas at
muša visus priešininkų puolimus. 

Trumpai, mūsų rinktinė jau 
pradžioje priešininką sumalė į 
miltus. 

Negražu būtų iš mūsų pusės lė
tai kalbėti apie kančią priešinin
kams aikštėje. Tai būtų net ne
krikščioniška. Tad pašuoliuokime. 
O p — jau 10:0 mūsų naudai . 
Bakst — 20:10. Čirkšt — 30:20... 
ir panašiai. Žodžiu, mūsų rinktinė 
visiškai nekreipė dėmesio į Alzaco 
rinktinės garsias pavardes. O jų 
buvo net trys — tai Amerikos trys 
garsūs juodukai, šiuo metu žaidžią 
Prancūzijoje, Armstead, Allen ir 
Faulkner. Visi jie nepaprastai ge
ri, puikūs metikai. Bet ši diena 
priklausė mūsų rinktinei. 

Trenerio Valaičio puikiai vado
vaujama rinktinė, keičiant laiku 

| žaidėjus aikštėje, spaudimą nuola-
ir kas Čia tokio? Mes | t o s išlaikė ir net didino taip, kad 

mūsų rinktinė jau pirmąjį kėlinį 
laimėjo rekordine 63:42 pasekme. 

Antroje pusėje — istorija pana
ši. Vis nauja , pailsėjusi mūsų 
rinktinės banga ritasi per prieši
ninko nuvargintus geruosius žai
dėjus, kol pagaliau jų jėgos ne
atlaiko ir už t i t mūsų rinktinės 
pirmavimo skirtumas pasekmėje 
nuolatos perlipa per dvidešimtinę. 
Valaitis ir žaidėjai tik truputėlį 
burčija prieš pradžiamoksliškus (o 
gal šališkus?) teisėjus nes argi 
verta burbėti, kai t am nėra jokio 
reikalo. 

Ir mūsų rinktinė rungtynes nu
sineša impozantiška pasekme. Vi
si labai linksmi. Tačiau bene du 
laimingiausi žmonės šį vakarą sa
lėje buvo — tai Renė Kapp ir m ū 
siškis, vaižgantiškasis Jurgis Janu-
šaitis. Pirmasis, kad mes laimėjo
me rungtynes, o antrasis (tik pa-

(Nukel ta į 5 pusi.) 

visų Sov. Rusijos pavergtų tau
tų išsuaisrinimo diena yra daug 
arčiau, negu kas tikisi. Ekono
minė ir politinė komunistinė 
santvarka ima aižėti. Laiko įta
ka yra daug stipresnė už bet 

siautėjo Maskvos te-

opaudoje ir gyvenime 

APIE RASTA IR KŪRĖJUS 
Alg. Domeika 'Dirvoje" rugpiūč. 

29 d laidoje ilgesniame straipsnyje 
rašo apie mūsų skaitinius jaunimui. 
Be kitų svarstymų, straipsnio au
torius paliečia ir mūsų rašytojus. 
Cia pora minčių ir pacituojame: 

"Autoriai čia dabar rašo jauni
mui ir vaikams — tai daro dau
giausia iš tautinės pareigos, jaut
riai suprasdami jaunimo ugdymo 
reikalą svetur, švaistas. Dovydė-
nas.Baronas. Žitkevičius. Zobars-
kas ir kiti, tur būt. mieliau savo 
plunksną skiria bendrajai literatū
rai, nes tik ten talentas kupiniau 
ir erdviau išsiskleidžia. Net Bindo-
kienė, du jaunimo konkursus lai
mėjusi, regis, noriai atsidėtų visuo
tinei beletristikai f jos romanas ga-

patys aukštieji rašytojo pasitenki
nimo ir pripažinimo laurai. Kaip 
regime, mūsų rašytojai raštijoje 
jaunimui reiškiasi daugiau iš tau
tinio įsipareigojimo, matydami tą 
sritį apleistą, ir tik džiaugiasi, jei 
ta pareiga atpultų — galėtų dau
giau atsidėti tiesioginiam pašauki
mui.. 

Be to. kiek girdėti, mūsų rašy
tojai yra dar idealistai — jiems ne 
tiek rūpi aukšta premijų suma. 
kiek svarbu, kad jų raštai būtų 
laukiami ir pripažįstami kaip tik
rai reikalingi, kad būtų išleisdma-
mi ir skaitytojuose populiarinami. 
Reikia knygas įspūdingai pristaty
ti, jų paskleidimą tvirčiau suorga
nizuoti, spaudoje gausiau paminėti. 

aa sėkmingas), nes ten pasiekiami1 LB misinnkimuosft dašuau nagri-

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AURELIJA BALAŠAJHESP, 
18 

— Jūs man pati tą teisę davėte. Gražina. Štai čia 
šitoje pat vietoje, — užsispyrė nekviestas svečias. 
Tuo tarpu netikėtai prie juodviejų prisiartino Vytau
tas. Gražina nežinojo, a r jis girdėjo paskutiniuosius 
žodžius. Tačiau Vytauto veidas buvo be išraiškos. 

— Tai vis dar tik kava. O aš maniau, kad jūs 
juokaujate, pone Gintalai. O gal iš mano žmonos rankų 
taurelę? — Vytautas rankoje laikė apypilnį butelį. — 
Štai. išgerkim už seną pažintį, už meilę, už gyve
nimo džiaugsmą... — jo balsas buvo kimus, ir Gražina 
dabar tik pastebėjo, kad Vytautas buvo perdaug iš
gėręs. 

— O, Vyteli, užteks ir tau- Jei ponas Gintalas 
nenori, tai kam siūlyti. 

— Matai, Gintalai, kad tikrą riterį ir moterys 
užstoja. Na, bet šiandieną Velykos, tai ir neatstosiu, 
kol neišgersim. O gal ir tu. mano miela žmonele, pri-
sidėsi prie vyrų kompanijos? — Vytautas, pakėlęs stik
lelį, ėmė pilti skaidrų gėrimą. Jam buvo sunku pa
taikyti, ir keliolika lašų nukrito ant grindų. Gražina, 
paėmusi staltiesėlę, pasilenkė nušluostyti grindis. 

Ne tavo karališkoms rankoms tokie darbai. 

mano brangioji, — pasilenkęs Vytautas, iš jos rankų 
atėmė staltiesėlę ir, žiūrėdamas iššaukiančiai Gintalui 
į veidą, ilgai jos ranką laikė prispaudęs prie lūpų. 
Nuotaika buvo įtempta. Gražina ėmė jaudintis. 

— Eime prie kitų svečių, Vytai, — paragino ji 
savo vyrą. 

— Kaip matai, jie mūsų nepasigenda. Čia visko 
ir valgyti ir gerti yra, o šeimininkus visi seniai užmir
šo, išskyrus patį paskutinį, dar visiškai blaivų svečią. 

Bijodama scenos, Gražina skubiai atsitempė majo
rą Šimaitį, kuris tuoj Vytauto mintis nukreipė į kitą 
temą. O Jurgiui ji sušnibždėjo, radusi patogų momen
tą: 

— Prašau dėl šventos ramybės palikit mano na
mus. I r mano žodžiai, pasakyti šį rytą klebonijoje, 
yra neatšaukiami. 

— Aš netikiu tuo. Gražina. Bet einu. Iki pasima
tymo, — ir, neatsisveikinęs su nieku, Gintalas nepa
stebėtas apleido Virkaičių namus. 

Gražinos nuotaika nepataisomai pagedo, Vytau
tas gėrė toliau. Pagaliau ėmė skirstytis gerokai įsi
linksminę svečiai. Po kiek laiko Virkaičių namai buvo 
tušti. Krūvos nešvarių indų, stiklų, pilnos nuorūkų 
peleninės liudijo buvusių svečių gausumą. Gražina., ga
lutinai išsisėmusi, nuspyrė aukštakulnius batelius ir 
susiraitė salone ant sofos. Vytas, nervingai rūkyda
mas papirosą, sunkiais žingsniais vaikštinėjo po ištuš
tėjusius kambarius. Jo veidas buvo išbalęs. Kelis kar
tus susvyravęs, jis sustojo ties Gražina, viena ranka 
atsiremdamas į stalą. Be žodžių jis ilgai į ją žiūrėjo. 
Ja i ėmė darytis nejauku. 

— Ko taip keistai į mane žiūri, Vyta i? E ik pri
gulti. Aš čia valandėlę pailsėsiu ir paskui padėsiu Le-
vutei susitvarkyti. Esame dar pas Svyrius vakare pa
kviesti. Aš manau, kad jau tolimesniam svečiavimuisi 
nebūsiu pajėgi. 

— Nori manimi nusikratyt i? — nea t i t raukdamas 
žvilgsnio nuo žmonos, priekabiu tonu paklausė Vy
tas. Pamatęs ant stalo kampo neišgertą stiklelį deg
tinės, jis jį pakėlė prie lūpų. — Išgerkime taurę links
mybių, — aukštu tenoru išklysdamas iš tono, uždai
navo Vytautas, išlenkęs .. mrelę iki dugno. 

— Kalbi niekus. Vytai. Tavo nuotaika t ikrai ne 
velykinė. Ir negerk da giau. — piktoKai pastebėjo 
Gražina, ištiesdama stingstančias kojas. 

— Kodėl aš turiu negerti? Čia mano namai, i r 
lova netoli. I r čia mano degtinė, sunkiai uždirbta, 
lengvai išgerta. O gal aš tau malonesnis išgėręs. Blai
vaus iš tolo neprisileidi. Iš kitos pusės.gal aš ir ne toks, 
kaip Gintalas. visada, blaivus ir išlaikytas. Tokie vyrai 
ponioms patinka. O, štai. dėl ko j is žmonos ne tu r i : 
jam nereikia, nes jis gali pasirinkti bet kokią ponią. 
Be įsipareigojimų, be išlaidų... Ką tu j tai pasakysi , 
mano ledine žmona? 

Gražina nieko neatsakė, pagaliau supratusi , kiek 
jos vyras yra girtas. Pirmą k a r t ą po penkerių vedy
bų metų ji pamatė savo vyrą tokioj padėty. Šiuo me
tu j is buvo jai nemalonus, nepat rauklus , svetimas. I š 
dalies ji jautėsi kalta, prisidėjusi prie šios dienos blo
gos nuotaikos. Tuo tarpu Vy tau ta s kalbėjo toliau, vis 
dar atsirėmęs į stalą: 

(Bus daugiau) 

. . 
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SAN FFUNCISCO LIETUVIU 
KOLONIJOJE 

KJimato ir gamtos atžvilgiu 
gražiame Saa Frandsko prie
miestyje Buri i ngame, negausios 
LB SF apylinkės narių pora. Re-1 
gimantas Pažemėnas ir ..žmonai 
Lilija Liniauskaitė — Pažemė-
nienė rugpiūčio 18 d. atšven
tė savo sidabrines moterystės su
kaktuves. Gausiai susirinkusios 
šios apylinkės lietuvių šeimos pa 
sveikino sukaktuvininkus, palin 
kėjo jiems laimingo gyvenimo se
kantiems 25 metams ir sveikiems 
sulaukti auksinio moterystės ju
biliejaus. 

Abu sukaktuvininkai savo 
laiku yra baigę Sduvaebisch — 
Gmuendo lietuvių gimnaziją 
Vokietijoje, įsteigtą sukaktuvi
ninko tėvelio Kazimiero Paže-
mėno, buv. mokytojo ir Liet-kar. 
pulk. lek. ir tos gimnazijos pir
mo direktoriaus J. Daniuse-
vičiaus iniciatyva. Ten ir pra
sidėjo sukaktuvininkų pažintis. 

. . !,ra • • ' • • i korespondentą, tendencingumu, ti xr kurtis savistoviam •gyveni- _. v . . ' . , . ° . , , , . . , . ' , Pirmutinis ir, reiKia manvti, mui abu sukaktuvininkai kartu t , v. . , . . . . . . " , , . . . , . T . . , I dziauaias kaltinimas taip skam su sukaktuvininkes Lmiauskų' 

.šventes minėjimus, suorganizuo 
ja Lietuvos kovų invalidams rink
liavas, akt>viai dalyvauja visuo
se kitų organizacijų rengiamuose 
minėjimuose, noriai jungiasi į po-
iitinc- ir visuomeninę veiklą. Ir 
šis jų renginys turi aiškų ir kon
kretų tikslą: sutelkti lėšų Kariui 
paremti. Kaip žinome, Karys 
yra vienintelis karinis žurnalas, 
kuris be iinansinės paramos iš 
šalies negalėtų išsilaikyti. Be to, 
ramovėnai leidžia rašytojo Nori
mo partizanine tema roma
ną "Miršta tik žmonės". Kiek 
teko patirti, dalis pelno bus ski
riama ir šiam reikalui. Reikia 
manyti, kad ši gražų tikslą tu
rintį renginį visuomenė parems 
gausiu atsilankymu. 

NEPAGRISTI KALTINIMAI 

Los Angeles mieste Anta
no Skiriaus leidžiamas laikraštė
lis Lietuviai Amerikos Vakaruo
se 

> * *.** * » . 

THANKS 
FOB BQHa CAREFUU. 

ALL»Civ«Li^V.N*.oi "•> 

Pfease! Only yoo can 
pMtĮBl forest fintsl 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

įepos rugpjūčio numery
je kaltina mane, kaip "Draugo' 

di-

šeima iškeKavo į Aust rali ją,kur 
194S metais sukūrė lietuviš
ką šeimą. Kaip žinome, įsikū
rimas Australijoje buvo kiek skir
tingas nuo įsikūrimo JAV—bėse. 
Ten ateivius apg>a'endindavo sto 
vykiose, valdžios globoje ir prie
žiūroje. Stovyklose teko gyven
ti barakuose ir pakelti nemaža 
vargo. Tik su laiku įsikūrė savis
toviai privačiuose butuose.Laikui 
bėgant, R. Pažemėnas baigė Sid
nėjaus Technikos institutą. Ten 
jauna šeima susilaukė trijų duk
terų: Ramunės, Lili jos ir Audro
nės. 

1959 m. sulaukę kvotos eilės, 
R. ir „ Pažemėnai emigravo į 
JAV, kur jų laukė kiti Pažemė-
nų šeimos nariai: tėvelis, du bro
liai ir močiutė. Čia atvykę apsigy
veno Baltimorėje, tėvo namuose. 

1963 m. Pažemėnų šeima per
sikėlė į Calrfomiją, kur jau buvo 
įsikūrę jo du broliai. Cia Haw-
thomo mieste, netoli Los Ange
les jie buvo įsigiję 4 butų namus. 
R. Pažemėnas dirbo savo specia
lybėje Los Angeles įmonėse, žmo 
na tarnavo oro linijos įstaigoje, 
o laisvalaikiais daug dirbo su 
Los Angeles draugovės skau
tėmis. 

l.%7 metais šeima persikėlė į 
San Francisco apylinkes, kur R. 
Pažemėnas tapo didelės San 
Francisco įmonės gamybos direk 
toriam. Šiuo metu gyvena Bur-
lingame, vakariniame San Fran
cisco įlankos pakrašty. Su jais 
gyvena ir jo tėvelis, .persikėlęs čia 
iš Los Angeles. Čia atvykę, visi 
įsijungė į lietuvišką veiklą.R. 
Pažemėnas buvo LB SF Apylin
kės valdyboje, pastaruoju metu 
yra Pavergtų Tautų vietinio jun
ginio sekretorius. Tėvelis yra 
LF Įgaliotinis ir Vasario 16—tos 
Gimnazijos būrelių organi-
zuotojaš. L. Pažemėnienė, kaip 
ir Los Angeles dirbo su skautėmis 
ir bandė įsteigti skaučių skiltLta-
6'au dėl išsisklaidymo po tolimas 
gyvenvietes lietuvių šeimų bet 
koks grupinis darbas čia pasirodė 
neįmanomas, todėl skautišką dar 
bą teko nutraukti. Tokio pat 
likimo susilaukė ir bandymas su
organizuoti jaunimo šokių gru-
P?-

Kp. 
. . . . . 
VAKARAS SPAUDOS 

NAUDAI 

Dvi giminingos Los Angeles 
organizacijos, ramovėnai ir šau
liai, rugsėjo 22 d. 7:30 vai. ak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
bene pirmą kartą rengia sudė
tinį balių — linksmavakarį. Bus 
bufetas, baras, laimės šulinys. 
Šokiams gros Latgalos orkestras, 
dainuos sol. H. Paškevičius. 

^Ramovėnai ir šauliai koloni
jos gyvsiirne vaidina svarbų vaid 
merų. Jie kasmet visuiomenei su
rengia šaunius kariuomenės 

ba: "Aprašydamas Vakarų apy
gardos suvažiavimą parodė nepa
sitenkinimo jo pravėdinau ir bend 
ra i prieš apygardos valdybą. Mat 
nepasisekė "•bičiulių" norams pa
tvarkyti apygardos valdybą," At
sakydamas į šį kaltinimą, kon
statuoju, kad jokio mano aprašy
mo apie Vakarų apygardos suva
žiavimą nei ''Drauge", nei kuria
me kitame laikraštyje nebuvo. 

Noriu trumpai atsakyti ir į 
likusius du kaltinimus. 

Rašydamas apie Lietuvių na
mų metinį susirinkimą, niekam 
"įgelti" nenorėjau, tik sužymėjau 
faktus, kurie buvo viešai susirin
kime iškelti. Jei kai kurie faktai 
kai kam gelia, tai čia jau ne ma
no kaltė. 

Rašydamas apie pavergų tau
tų minėjimą, jokios valdybos ne
kaltinau, o kad buvo labai ma
žai žmonių, ypačiai iš kai kurių 
didelių tautybių, tai tą galėjo pa
stebėti kiekvienas, kas tame mi
nėjime dalyvavo. 

Atsakyti į šiuos kaltinimus esu 
priverstas "Drauge", nes kreiptis 
į LA V, manau, būtu beprasmiš
ka. 

B. G. 

NINDERS MEDICAL ARTS 
3213 W. 83rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
DIABETINIS MAISTAS IR 

GAMINIAI 
Mes patelefonuosi™ jusu gydytojui 

OBONTV CLEVER CLEANTERS 
Mūsų d a r b a s geresn i s , a t l i e k a m a s ta 

pačią d i e n ą — »ruv8jas vietoje. 
S3!W W. SSrd S tree t (Cor. H o n u m ) 

P R 8 -43S2 
ISH2 W. 7»th St. (.Cor. l<«>uif>.) 

S T S-5S43 
Chloajro. Il l inol* 

PUSMEČIUI #60.00 
(10/20/5/5/1 M> 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 6" ik: S'» m 

J. BACEVIČIUS, - 778-2233 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Boad Service — Major MechanicaJ 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6646 S. Western — TeL 7TH-92VI 

Savin. Norbertas Langya, 

C L A S S I F! ED G U I DE 
B E A L E 8 T A T E 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY l'L'BMC 

DfCOMJE TAI S E R V I C E 
Tvarkingai patarnauja visata Rea) 

Bstate reikalais. Be to čia velk U 
MTotariataa, daromi ir llCdlJlmal ver
t imai , atpi ldomi pilietybes pareiški
m a i ir [valrOa blankai 

4259 S. Maplewood — CL 4-7450 

T E L E V I Z I J O S 
KimatDve MarqaetK- Par&c 

ir stereo. 
Spalvotos ir paprastos . Radijai 

PardaTimas Ir ta i symas 

M I G L I N A S TV 
W. 89th gt. — TeL 776-1481 

M O V I N G 
93EB&SA& perkrausto baldus b- k*« 
tus daiktus. Ir i*, toli miesto leidi-
msi b- pilna apdrauda. 
*M7 W. 67th Place — WA 5-8063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Ptomaine ir vaškuojame viso 
rusiu grindis 

i. BUBNYS, teL BE 7-5168 

: o % — 2JMJJ, — » 0 % pig iau mokSalt 
••ii apdrauda nuo ugnie* ir autom c-
buto oae 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S206H W E 8 T »5tb Street 

Ohicago, Ilunofc 
TeL GA 4-84S54 ir G R &-43St 

— Amerikoje per metus šu
nys žmonėms įkanda per 2 mil. 
kartų. Iš to skaičiaus vaikams 
ligi 9 m. 25%. 

{•airiu prekių paalrtakirnaa moto
ciklai, aaldytuval. maistas, doleriniai 
CERTTFIKATAI IR A l TOMOBILJAJ 

OOSMOS PABCEL9 EXPBESS 
SIUNTINIAI | UETUV* 

2501 W. 69tb S t , Chlcago. 111 6 0 « M 
a Halsted, Chlcago. m . A06OS 
TeL WA &-S7S7; 2 & 4 - U M 

V. Vaiamtoaa 

Apsunoia skelbtas DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lis 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
aos visiem* prieinamos. 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraostymaa 
Įvairių atstumų 

828 WEST 34tb PLACE 
TeL FKontier 6-1882 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava, 
Chlcago, DL, 60632, teL TA 7-5989 

H E A T T N G O O S T R A O T O R 
į r e n g i u m i e s t e Ir užmies ty nauju* 

ir perėta tau s e n u s v isu rūšių namo 
apš i ldymui peč ius , air condlt ionlna 
ir v a n d e n s boi ler ius . Dirbu greit , sa 
žinlngai ir g a r a n t u o t a i . 

D O M A S tX K A l S K A s 
4444 S. W e s t e r n A i e . 
Cblcago . Iii. S060S 

TeL VI 7-S447 

G C L £ S 
BEVERLY HILLS GtLIMYčl* 
Vesti iTems. b a n k e t a m s , l a idotuvėms 

Ir kitoklomei progoBu> 
S44S W . 6Srd Stree t , CbJcago, m . 

T E U P R S-083S — P R 8-0834 

Po aiostogy 
>fodernus 2 butij mūras , arti 72 os 

ir Oalifornia, įrengtas basementas , 
karpetai, a l u m , langai, naujas gara 
žą?. Vertas rimto dėmesio! 

6 kamb. niūras prie Maria Higb , 
naujas gazo -šildymas, karpetai visur, 
garažas. Vertas $22.200. 

4 butų. gražus mūras, arti v ienuo
lyno, naujas gazo pildymas, a lum. 
langrai. karpetai. 3 auto mūro gara 
žas. $42.000. 

Mielam neverly Shores, pora b lo 
kų nuo kranto Ir buvusios Lena<do 
kavines , ant 65 p. sk lypo mūras — 
! butai po 4 kamb. Cetitr. guzu Šil
dymas . N u o m o s po $300.00 j m8n. 
Taksa i $356.00 už 1973 m. Kaina 
$21.750.00. 

1 % aukšto mūras. D u butai — 5 % 
Ir 4 kamb. Kabinetų virtuvSs. m o -
dern. vonios, karpetai. Gazu Šildymas. 
Alumin. langai, celežin? tvora. Gara
žas. Tik keli blokai nuo parko. 
$17.000. 

Arti S4 Ir Oaflfornia. Geras 6 
k a m b . medinis su earažu. $15.900. 

2 a n t i m *p«rtmentinfc. mflras prie 
p a r k o $18 000 pajamų. Naujai wa-
t\-arkyta« belsmentfts. vartas $6S.*00 
t r dauelau Parnatykit. 

Pallkhno m i i r v atneša $4.000 oa -
l a m u V»u1a» eazu Šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $1S.OOO. 

Platns vertingas *ota«t Marquette 
t>k» orle mokvkli) Kairia $9.900 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Waauteaaw Av. BE 7-7200 

Mūrinis — r» miegami. Platus skly
pas. Modernūs įrengimai, arti mo-
KyKiu. Marquette Parke. 

Mūr. bungalow su va lgomuoju , 43 
pėdų sklypas. Gražiai aptvertas . N e 
brandus. 63 ir Whipple. 

Mūrinis — 2 po 6. Arti mokyk lų 
ir bažnyr-ios. Marquette Parke. 

Gražus namas, ant p la taus sk lypo. 
Just ice . 111. 

Mūrinis. Oideli Kamb. N a m a s ka ip 
p i l i s 58th ir California. 

Insurance — I n c o m e Tax 
Notary Publ i c 

ŠIMAITIS REALH 
2951 W 63rd St., 436-7878 

HISTORY OF L ITHUANIA 
PrieS kiek laiko išėjo iš spaudos nauja, anglų kalba knyga 
"Histcry of Lithuania" skir ta Lietuvos jųinimgi ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių 
t au tos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi 
142 ps t , 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius 
y r a preL dr. J. B. KONČIUS; išleido J . A. V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygop kaina 2 doL Gaunama "Drauge", 
4545 W. 63 »U Chicam, S t 

^ 

5 % to 5%* 
_ 

I N T E R E S T 
O N S A V I N G S 
C E R T I F I C A T E S 
Member Pederal Reserve System 
Menaber Fedeml Deposit Inaurance Corp. 

Marquette National Bank 

Frtm p a r i r t ^ 

63rd and Westcrn Avenue 
GRovehffl 6-5100 

Open Thoraday night. Opcn Satordav 'til 2 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tateau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. "dedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI 9 LIETUVĄ 

Geru prekių d ide l i s pas ir ink imas . Au 
tomobii ia i , š a l d y t u v a i , televizijos, do-
ler. cert i f ikatai . m a i s t a s , akordeonai 
2608 W. 69th St., CTilcago. IU. «0€29 

TELEF. WA 5-2787 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
Pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas i. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
bei dovana krautuvę, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas. 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
Vaasrj valdymas — Incone Taz 

Notariatas — Vertimai 
APDBAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
4. B A 0 E V I C I U S 

6455 S. Kedzk Ave^ PB 8-2233 

Pr ie 83 Ir California. Kampinis . 
i 19 metų senumo. " k a m b (3 mieg . ) 
i Tnūro rezidencija. Įrengtas rūsys, 1% 
! .'onios. 2 židiniai, Gazo Šilima. ISklo-
Į A S nuo s ienos ihi s i enos ki l imaia 
! ^arafes . Tik $41.900. 

Brtehton pke. 2-jų butų po S m l e -
i puminsiiii i mflras. Atskiros Šilumos. 
j fJa.ražas. 

Pr i e 60 Ir Wipple. 13 apartmentų 
mvir.. ppros pajamos, t ik 5% karto 
matinių pajamų. 

Brishton Park. 2 butų madinis po 
2 mi*^.. SI 5.500. 

57 ir Campbell. S r-iieg., mūrinis 
hung<>Iow. labai srerai prižiūrStas. tik 
S21.5fi0. 

Pr ie 62 ir MajHevrt>od. ! butn m ū 
rinis. c> karv>h apačioj. ' kamb. vir-
Sul. irensrtas riisys. tik *31.9io. 

S6.000 imf*?t i pirksit butu mūrą. 
np%l M^KinTvn- Park. 

61 ir Ifnmrt. 2 butn no R kamb. . 
rrri"i»ini<s. anrn^TS. eazo Šiluma. S^1.900 

5J» ir TjmwmtdtC Va'i i>snis 3 butų 
mūras. 2 T S V. kamb.. 4 kamb. !vu-
t.t^ sklAp^. srasio ?iTnma. 3 ma^ir-u ?a-
laJtm tBt S5S.SM 

Ir (laiųj. daug k i t a namą 
Prajiome tetraalto 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenae 
TeL 254-5554 arba 257-5542 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MOŠŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 

GRAŽINOS KRinCKIENfiS-GUST.ArrYTfiS 

yra gyvas liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Si knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo. kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Del to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 pal., kainuoja tik 5 doi. 

R E A L E S T A T E 

VALPARAISO, BŪNAMA — 
VIEXKARTEV£ PROGA 

Po 17 metų savininkas būtinai turi 
parduoti gražią taverną, "mobile 

home" ir namą pTie vandens. 
Kreiptis j p. Kazlauską 

teL 219 — 464-1934. 
BORS REALTY 

Near 55th & Campbell, 8 years, new 
3 bedroom brk bungakw, full finish-
ed basement, 2 car garage. Low 
30's. 

Homeoft ners Realty 422-1111 

Near 47th & California, brick bldg., 
beauty shop & 3 bedroom apt. Low 
30's. 
Homeowners Realty — 422-1111 

^ĮGYKITE DABAR! 

lllllllllllllllUIIIIIIIUIIIIIIIIIIllllllllliilllfl 
A B PASIDARĖTE SAVO 

TESTAMENTĄ ? 

Jeigu da r ne, įsigykite šį labai 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė — 
dipL teis. Pranas Salas 

HELP WANTED — VISAI 

Polishers - Boffeis 
Geriausias atlyginimas saujai pasam
dytiems — $4.81 į vai. B-vės priedai. 

Pirmaujančiai electro-mechanikos dirb 
tuvei tuojau reikalingi industrijoj pri 
tyrę vyrai "polishing-buffing" darbui 

Skambinkite arba aujkiie i 

SEEBURG CORPORATION 
1500 N. Dayton, Oiicago 

TeL —• 642-0800 

Cia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų galia, 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
ir atsakymai" — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisykles ir 
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl b* 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 doi. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
(iMiiuiiiiiimmiiimn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dien. "Drauge". 

ER0WN & SHARPE 
AUTOMATIC SCREW 

M ACH INE 
OPĘRATPR?., 

Mušt be ab)e m setup 
aad operai^ u r 

TOTRET LATHE 
OPERMORS „ _ 

We work 53 to 58 hours per weeJc 
Good starting rate plūs night bonus. 
Excellent benefits. Paid holidays, paid 
vacationš, hospitalizatibn, profit shar-
ing. Good working conditions in clean 
air-conditioned shop. 

• 

OPENINGS FOR DAY OR NIGHT 
SHIFT-

TANKO SCREW PRODUCTS 
CORPORATION 

9244 Stony Island Avenue 
TEL, 731-1310 

An equal opportuni ty ecaployef 

M i n i a 

HELP WANTED — MOTEKYS 

LIVE IN HOUSEKEEPER OR GO. 
5 day week, in dr. heme, one school 
age ohild, own room & bath, gooc 
wages, beautiful home for rigbt per-
son. References necessary, near aii 
transportation, — 363-1946. -

IŠNUO9I0JA3IA — P0R KENT 

I«>FJ0M. 5 kamb. butas, 2 miega
mieji. Ciceroje. 

Skambint 656-7923. 
Marcruette pke. išnuom. 5 kam

barių butas 1-me aukšte. Susita
rimui skambint — 434-2655. 

IŠNUOM. 3 ir 6 kamb. apUM.-ba
tai. Ratrri, maloni viet. Po 7 vai. vak. 
Dembski, 1562 N. Kedzie. _ 

;RE^IKITE DIENR. "DRAUGĄ' 

D £ M E S I 0 1 

SKELBKITE P A R D U O D A M U S 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILĮ? 
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo" puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų: 

"Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobilį Paskelbiau 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asmenų Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge-

' s. o. o.;. _ 
> 

"Mano darbininkė patarė man padubti skelbimą į "Draugą", kai ai 
norėiau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5" (M. K.). 

Paskelbiau namą pardavnnuL ir adresas buvo klaldtagaS paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam k*akytojui" (Mrs. B. B.V. 

Tokie paliudymai 
Draugo'' puslapiuose 

labai dažni dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 

Pasinaudokite Draugo "Gassified" skyriumi. 

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI 

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias 

Kai kunigas a r lektorius atskaito kintAmąmyfl dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekt i visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 

Taip pat rasite rinkinį dažninsimai giedamu šv. MMHa 
metu giesmių. 

Užsisakykit šj naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% 

nuolaida, perkant daugiau kaip 60. 
Rašykite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chlcago, III. 60629 

i \ 



SVEČIUOSE PAS BALTKORIECIUS 
(Saulėtą ir nepaprastai karš

tą rugpiūčio 12 dieną teko pa
sukt i Baltimorės link, j LB ruo
šiamą gegužinę - pikniką. Prie 
vasarvietės vartų mus pasitiko 
P . Eringis su daigai nuaugusia 
anūke, septyniolikmete Sandra, 
gerų bičiulių Onutės ir Vytauto 

Ermgių vienturte dukra. "Kur 
ta ip nudegei Sandra?", neišken
čiau neužkalbinęs, pirkdamas 
bilietus. "Kennebunkporte, pas 
tėvus pranciškonus". "Kaip pa
t i ko?" "O, labai, tik per dažnai 
Ujo". 

Toliau po medžiais, prie sta
lų užkandžiavo grupelės balti-
inoriečių, gi visur sukinėjosi il
gametis apylinkės pirm. Julius 
Silgalis. "Kaip sekasi, pirminin
ke?" , pataikęs momentą užkiau 
siau. "Nekaip. Oras puikus, o 
žmonių mažoka", susirūpinęs 
ftafcą, J. Silgalis, "laimė, kad 
mūsų piknikus mėgsta ameri
kiečiai, š t a i ir šiandieną, žmo
nių netoli 500, o lietuvių gal 
truputį virš šimtinės". Kalbame 
toliau apie Bendruomenės rei
kalus, apie apylinkės veiklą. Ku
nigas K. Pugevieiaus rūpesčiu j 
Baltimorę buvo pakviesta "Gran 
dinėlė'' ir čia televizijos studi
joje jos šokiai buvo nufilmuoti 

j vėžieną įkišti, kai su bilietais1 

užpuola V. Noreika su J. Kaz- j 
lausku. -Pi rk i te bilietus. Spal-1 
vota televizija kainavo valdybai 
260 dol., o iki šiol t ik 200 dol. 
surinkta. O kur pelnas?", su I 
ašaromis maldauja J. Kazlaus
kas. 

Veiklfrįi ir "barsukai" 

Pagaliau susirūpinę bilietais 
ir pasistiprinę, vėl prie pašne
kesių. Buvęs ilgametis šeštadie
ninės mokyklos vedėjas A. Ra-
džius ir dabar t inė vedėja, jau
noji Krist ina Cesonienė susirū
pinę Baltimorės Karaliaus Min-

Balys Brazauskas, uolus įvairių or
ganizacijų veikėjas Baltimorėje. 

Nuotr . J. Gailos 

nimas niekada ne&uvo linkęs' 
s tot i j aukštąsias mokyklas, o 
saujelė baigusių susirado dar
bus kituose miestuose. Silpna 
jaunimo organizacijų veikla, to
limi atstumai iki jaunimo sto
vyklų pagreitino mišrias vedy
bas, bet ir tos šeimos ne visiš
kai dingsta. Liet. šv. Alfonso 
parapija, Liet. svetainės ben
drovė, liet. legionierių postas, 
LB, na, ir lietuviškoji radijo va
landėlė, tai pagrindinės institu
cijos, kuriose buriasi ir senieji 
i r naujieji ateiviai ir, pagaliau, 
mišrias šeimas sukūręs jauni
mas . Deja, veik visose oragni-
zacijose darbuojasi beveik tie 
pa tys asmenys. Dirbo jie prieš daugo vardo šeštadieninės mo- j 

kyklos ateitimi. Mokinių skni j iii:u2 ;us gėrimus ir visą LB t u r - | 20 metų, man atvykus j Balti 
čius drast iškai mažėja. Be to, i r 1 tą j sunkvežimi. "Atrodo, kad i morę, dirba jie i r šiandieną, jau 
lietuvių kalbos lygis žymiai nu-i pelno turėsite", t a r iu suprakai-• talkininkaujami savo vaikų. Gal 
kritęs. Negalima atsistebėti K. j tavusiam B. Brazauskui. "Žinai, | dėl to i r lietuvybė dažnai tam-
Česonienės energija ir meile lie- i galėjo būti žymiai geriau, bet j pa nepakeliama našta, nes ji už-
tuviškarn žodžiui. Nors - ir tu re - barsukai kaip ir visada nepasi-; k raunama ant saujelės žmonių, 
dama mažamečių vaikų, r anda i rodė". Išgirdęs "barsukus" tu- Taip bemąstant atsiduriu prie 
laiko vadovauti lituanistinei mo- j riu nusišypsoti .Tai B. Brazaus- ! kryžkelės ir suku į greitkelį, ve-
kyklai, dėstyt i lietuvių kalbos j ko, buvusio Bendruomenės pir- į dantį į šiaurę. P ro salį pralekia 
kursą amerikiečiams, talkinin- į mininko, uolaus organizatoriaus sunkvežimis su RCA firmos žen-
kauti vietinei radijo valandėlei,; ir veikėjo nukal tas terminas klais, vairuojamas B. Brazaus-
raišinėti amerikiečių spaudoje ' Baltimorės tautiečiams, kurie ; ko. Tai L. Bendruomenės pikni-
Lietuvos reikalais. i re ta i tepasirodo parengimuose, j ko reikmenys ir likučiai vežami 

Pievoje, įsirengę tinklinio aikš- j tautinių švenčių minėjimuose ir j iš darbovietės pasiskolintu sunk 
tę, rungtyniauja tinklininkai. 
Buvo laukta varžovų iš kaimy-

k* pašy t i j ' 'video" juostą. Tajninių kolonijų įr net Clevelan-
juosta yra lengvai dublikuojama j do, bet nei kaimynai, nei "žai -
ir gali būti naudojama įvairio
se televizijos stotyse transliavi
mui. Kun. K. Pugevieiaus pažin-

bas" nepasirodė. Jaunieji spor
tininkai regimai nusivylę. Balti
morėje sport ininkams vadovau-

net lietuviškoje parapijoje. 

Duobėta^ ketias 

čių dėka visas technikinis dar- ja Vytas Siaurusait is ir Vacius 
bas buvo atliktas už minimalią 
kainą, tačiau išlaidų vistiek bū
t a ir jag tenka padengti L B a-
pylinkės valdybai, nors kviesta 
ka r tu su Baltimorės organizaci
jų taryba. "Rinkome aukas spor 
tininkų išvykai", tęsė ši'-galis, 
"gi čia pa t ir Bendruomenės 
mėnuo. Sunku tą pinigą užkal
ti , o visur ir visiems taip rei
kia, bet eikime prie vėžių sriu
bos, nes ten šiandieną pinigas 
daromas. Prie tos sriubos ma
n ę s raginti nereikia, nes Balti-
morė jais yra išgarsėjusi. I š di
džiulių puodų garuoja ir, tik 
jšeimininkėms žinomais priesko
niais, kvepia garsioji vėžių sriu
ba. Gi svečius aptarnauja Bra
zauskienė, Eringienė, Kazlaus- gražių rezultatų, 
kienė, Marcinkienė, Noreikienė,. Staiga pasirodęs lietus nu-
ŠiLgaHenė. Prie gėrimų stalo plu-1 traukia rungtynes, šeimininkėm 
ša inž. K. Česonis. V- Eringis, vėl darbymetis su maistu. Kal-

vezirmu. Taip tas lietuviškas ve 
žimas ir rieda. Rieda j i s sveti
mais ratais, nuvogtu darbovietės 

Besiruošiant vykti į namus k-itai. paaukotais laisvalaikio 
prieina Jonas Kazlauskas, ne- j savaitgaliais, centais surinktais 

j ramioji Balt imorės kolonijos j "ž vėžių sriubos lėkštę. O, vis 
| "dūšia". Pr ieš dešimtį metų at- d ė l t o > Jis " « k - Juozas Gaila 

vykęs su šeima iš Anglijos stip- j __ 
riai Įsivėlė į lietuvišką veiklą i r ' 
ją sustiprino. Tai aktorius, reži-
sorius, sportininkas, radijo va
landėlės nuolatinis talkininkas, 
Bendruomenės valdybos ilgame-

— Popiežius Paulius VI priė
mė Paragvajaus respublikos 
prezidentą generolą Stroessner 
i r j o palydovus. Paragvajaus 

Jonas Kazlauskas, vadovaująs Bal
timorės kultūriniam gyvenimui. 

Nuotr. J. Gailos 
Laukaitis. Tinklinyje žaidžiama 
amerikiečių lygoje ir pasiekta 

SVEIKATA 
(Atkelta $ 2 psl.) 

dą kojoje. Pamėgink, kaip saky
ta elgtis. 

Dėl alergijos — sužinok ati
džiai stebėdamas, ką valgai, ką 
geri, ką nešioji, prie ko 1 ieties — 
ir gauni išbėrimą. To reikės 
vengti. Tada tikrai nebers. Kai 
jau išbėrė: tepkis Valisone oint-
irtent, O. 1 proc. mažoje tūbelėje 
brangi mostis. Kartą dienoje. Be 
recepto gali gauti pas pažįstamą 
vaistininką. Žinoma, tankis su gy- i 
dyioju —'jis geriau padės su vi
somis negerovėmis tvarkytis. Ga
lėsi gauti ir vaistų per burną 
imamu. 

» VT» * T TV* 4 c t ^ , » w « M n c •*< * 5 

MAŽA LIETUVIŠKA DOVANA 

— 0 — 
Visuose lietuviškuose namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias, mažas, gražias 
vėiiavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 doL (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių i r 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street Chicago, HL 60629. 

StokM, 

ratą B . Brazauskas, loterijos 
suka V. Dūlys. Nespėju šaukšto 

Julius šilgalis, Baltimorės LB apyl. 
ilgametis pirm. Nuotr. J. Gailos 

NUGALIME PRANCŪZUS 

(Atkelta iš 3 pusi) 

siklausykite — jūs netikėsite, bet 
tai šventa tiesa), kad prancūziški 
vaikai taip buvo sužavėti bendrai 
visais lietuviais, jog jie paprašė... 
Janušaičio parašo! Aš niekada dar 
nemačiau — ir, tur būt, nebema
n u — tokio laimingo Janušai
čio veido: jis degė, jis liepsnojo iš 
džiaugsmo... 

Rodės, jog net buvo graudu, kad 
ši diena taip greit pasibaigė. Ji 
buvo vienas šviesiausių spindulių 
šioje išvykoje. Dabar tik norime, 
kad tokių dienų virtinė nesibaigtų 
ligi mūsų sugrįžimo. Gal b ū t 

Sekantis darbas — sunkus. Po 
poros dienų teks kautis su Berck 
prancūzų komanda, kuri yra da
bartinis Prancūzijos meisteris. 

Prieš Alzaco rinktinę žaidė ir 
taškus pelnė: Modestas — 27, 
Puidokas — 23, Sakys — 20, Pa
lubinskas — 16, Baškauskas—15, 
Čekauskas — 4, Mažeika — 2, 
Miniotas — 2, Kaknevičius — 2, 
Baris — 2, Gineitis — 2, Jesevi-

bame toliau apie kaimyniniame 
VVashingtone įvyksiantį P L B 
seimą, spėliojame, kur bus nau
ja JAV L B kraš to valdyba, kas 
vadovaus PLB. Grįžtame vėl 
prie Batlimorės kolonijos. Pa
sirodo, neseniai pora plėšikų įsi
veržė į lietuvių šv . Alfonso pa
rapijos kleboniją reikalaudami 
pinigų. Jų nelaimei, jie pataikė 
ant kun. A. Dranginio, buvusio 
JAV marino. Plėšikai gana grei
tai iš klebonijos ats idūrę ant ša
ligatvio, a n t visų keturių. 

Lietus nustoja lijęs, t rumpai 
dar pasirodžiusi saulė dingsta 
už horizonto ir gegužinė tuš tė
ja. Grupelė "Dainos" choro vy
rų t rauk ia dainą, kurios a idas 
skamba įlankos pakrantėje i r 
skęsta vandeny. Gegužinės ren
gėjų da rbas nesibaigia. Jie ren
ka likučius, skaičiuoja pinigus. 
Valdybos na rys V. Eringis de
rasi su vasarvietės sa\nninku 
dėl ateinančios vasaros. Balys 
Brazauskas su sūnum krauna 

t i s narvs, be kurio talkos neap- P ^ d e n t a s šiomis dienomis pri-
seina joks parengimas, šventė. v ~ -
demonstracija. "Sakyk Gaila'', 
t a r ia j is " tu daug kur važinėji, 
a r visur ta ip sunkiai rieda lie
tuviškas vežimas, kaip pas mus 
Bal t imorėje?" 

Atsisveikinęs besiskirstančius 
baltimoriecius, apleidžiu vasar
vietę. Nors mano kryptis pietinė 
New Jersey, bet pradžioje ke
lias veda link Baltimorės. Mie!a 
ir svetinga t a Baltimorė, kaip 
ir kiekviena vietovė, kur gyve
nama lietuvių, o ypač kai čia 
teko praleisti net 15 metų. Tie
sa, kad lietuviškas gyvenimas, 
ypatingai kultūrinis, čia labai 
duobėtas nei ku r kitur, bet kas 
kal tas , kad mūsų k u l t ū r i n i n k a i į j E I G U J U M S R E I K I A 
Baltimorę apleido, ieškodami sa-! GRAŽIŲ vTZITCNTŲ KORTELIŲ, 
vo darbui geresnės dirvos. Ne- j kreipkitės į "Draugą", kuris spaus-

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valanda jau 30 meta tarnau
ja New Jersey, New York Ir Con-
necticut lietuviams. Kas šeštadienį 
iuo 4 iki 5 vai. p. p., 55 WEVD Sto
ties New Torke (1S30 kU., AM Ir 
939 neg. FM). 
Wrekt. — DT. Jokūbas J. 

1467 Fort« Dr. 
Monniainside. >. i O7092 

Tel. 232-5565 (oode 201) 
Kviečiame taip pat klausyti* 

Lietuviško Kultūriniu Valandų ang
lų kalba, iš Seton Han Universiteto 
radijo stoties. (New Jersey WSOTJ) 
(89.5 me*. FM) Ptrmad. 8:05-9:00 
v. v. (Vadovauja prof. J. gtukaa) 

pasižymi Baltimorė nei lietuviais 
verslininkais, nei, pagaliau in
žinieriais, kurių ta ip gausu ki
tose kolonijose. Bet čia, palygin
ti, gausu liet. gydytojų, rodos, 
net daugiau nei vietinių "Encyc-
lopedia Lituanica" prenumerato
rių. Jiems čia buvo, kur kas, 
palankesnės sąlygos įsikurti nei 
ki tur . Savo laiku, net Marylan-
do medicinos egzaminų komisi
jos pirmininku buvo liet. gydy
tojas Virkutis. Tačiau nei jauni
mo kongresai, nei sportininkų 
išvykos, nei Taut . šokių šventės 
stambių aukotojų nesusilaukė. 
Pinigas tiek LB renginiams, 
t iek laisvinimo reikalams atei
na iš eilinių žmonių, smulkių 
aukų pavidalu. Prieš keliolika 
metų net buvo juokaujama, kad 
15 lietuvių gydytojų. Vasario 16 
proga, suaukojo 25 dolerius. 

dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kainu. 

D R A U G A S 
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO, IT.TJNOIS 60629 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
Penktoji laida 

Jei jūsų marti yra lietuvė ai 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardiaoėa 

Visų įprastų lietuviškų valgu; 
receptai yra šk>j knygoj. Nurody-
tnai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti, ir lengvai įvykdomi 

Kaina tik $3,00 
Užsakymus siuskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Persi artimo Išlaidoms prašoma pri
dėti 2E et, o lUinoia gyventojai pri
deda dar 16 e t mokesčiams. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE!!i:i:itiiiiiuii!iiiigiiuiiiiiiii!mi!iiiiiiiiiiiiniiiii!iiii'£ 

| S i ū l o m e k n y g ą : | 
Į ŠAMO EŽERO SEKLIAI f 
| Įdomių nuotykių knygą paraše 1 

NIJOLE JANKUTE | 
Labai gausiai iliustravo: | 
Nijolė Palubinskiene \ 

Kaina: $4.00 | 

L A I S V E T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdydami 
lietuvišką knygą. 
Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, m<* galime 
per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LTETLVTSKA 
KNYGĄ. US tai mes gausime pasirinktina' visus Klubo leidinius trečdaliu 
pigiau. 

Rašykite tuojau: 
L l e t n v i S k o s K n y g o s K l u b a i 

4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o , I l l i n o i s 8 0 * 2 9 

^ridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčhj nereikės, iš
skyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie išleidžiamas knygas. 

L A I S V E T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

s 

Lietuviškos knygos klubo nariai gauna šią knygą su di
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
loms, duodamos didelę nuolaidą. 

Paskubėkite siųsti užsakymas adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 
60629 

Trijų Metų Sukaktis 

PRELATAS ANTANAS 
MARTINKUS 

f'/ 

m 

1970 m., rugsėjo men. 5 d. baigė šios žemes kelionę ir amžiams 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė mūsų brangus, daug gerbiamas ir mylimas 
Prelatas Antanas Mart inkus. 

Jo brangų atminimą minint, trijų metų mirties sukakties proga 
rūgs. 5 d. už jo sielą bus atnašautos šv. Mišios šiose lietuvių pa
rapijų bažnyčiose: 

Šv. Kryžiaus, Town of Lake, šv. Kazimiero, Chicago Heights, 
Dievo Apvaizdos 18-Str., šv. Jurgio, Bndgeporto. švč. P. Ma
rijos Gimimo, Marquette Parke. 

Koplyčiose: 

Šv. Kazimiero Seserų, šv. Kryžiaus ligonines, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos, Sv. šeimos viloj, Lemonte. 

Nuoširdžiai prašau visus a. a. prelato Antano Martinkaos ar
timuosius draugus, pažįstamus, buvusius parapijonus dalyvauti šv. 
Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už jo sielą. 

KUN. JONAS A. KUZINCKAS 
* > '-.' -o. t 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T i V A S IR Š O N U S -
TRYS MODERSIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhaU 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

Laidotuvių Direktoriai 

TRYS UODERNIĖKOS 
Jtf&CONDiTIONED KOPLYOCS 

S E p A f e 7-8*»l 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — 0ERALDAS F. DAIMID 

L a f d o t o v l a ; D i r e k t o r i a i 
T r y s Moderniškos Koplyčios: 

4330 South Galifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA! 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LITUANICA AVE TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrglnia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Soothwe»t ffijęlnray, PaJos HHls, IU. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALEFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 S. U T U A N I C A AVE. TeL TArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOth AVE., CICERO, ILJL TeL OLymptc 2-1003 

.rMimuimiiiiiii»MimmiHimiiinnni ii'uiimiiiiiiiiiii? 



DRAUGAS, an t r ad i en i , 1973 m. rugdejc mėn. 4 d. 

x Kristijono Donelaičio lit. 
mokykla, susidarius silpnai lie-

Į tuvių kalbą mokančių vaikų bū 
riui, įsives specialias pamokas, 
kad jie turėtų progą pramokti 

'lietuvių kalbos. 
x Gydytoju korporacijos Fra-

terni tas Lithuanica New Yorko 
X Kun. Juozas Dambrauskas, I skyrius yra paskelbęs konkursą 

MIC, tėvų marijonų provincio- I muzikams. Jie turi sukompo-
las, keletą savaičių praleidęs 
Washingtone, Marianapolyje ir 

' tiuoti muziką Birutės Pūkelevi-
eiūtės premijuotam eilėraščiui. 

kitose Atlanto pakraščio valsti
jose, atlikdamas rvairias parei
gas, nuo rugsėjo 1 d. jau y ra 
namie ir vėl tvarko provincijos 
reikalus iš savo centrinės būsti
nės. 

X Jurgis Janušaitis, nuolati
nis Draugo ir kitų laikraščių 
bendradarbis, iš Paryžiaus at
siuntė sveikinimus Draugo re
dakcijai. Žurn. J. Janušaitis pa
mini, kad Europa jau labai at
silieka nuo Amerikos, bet džiau
giasi mūsų krepširinkų laimėji
mais ir naujais Įspūdžiais. J i s 
siunčia sveikinimus ir Draugo 
skaitytojams 

x Inž. Jurgis UmbražiunaSj 
Melbourne, Australija, urani-
jaus kasyklų paruošimo ir įren
gimų specialistas, ir šiais me
tais tarnybos reikalais vėl lan
kosi JAV. Kanadoje ir Meksiko
je. Iš ten San Francisco. kur il
gėliau apsistojo, porą kartų sa
vaitgaliais atskrido j Chicagą 
aplankyti savo motinos, broko 
Zigmo, sesers ir kitų artimųjų. 

Xew Yorke sudaryta komisija, 
kuri Įvertins atsiųstus kūrinius. 
J ju ry komisiją įeina: kun. La-
das Budreckas, Mykolas Cibas, 
Vytautas Strolia, Vincas Ma-
maitis ir dr. Vaclovas Paproc-
kas. Konkurso terminas — š. 
m. rugsėjo 1 d. 

X Andrius Mironas parašė 
romaną iš partizanų kovų. 
"Miršta tik žmonės". Knygai iš
leisti sudaryta komisija, į kurią 
Įeina Vladas Gilys, Antanas 
Mažeika, Stasys Paltus, Kazys 
Karuža ir Jurgis Gliaudys. Kny 
gai lėšų telkimo komisija, sykiu 
su autorium ir LVS Ramovės 
Los Angeles skyriaus valdyba 
veikdama, stengsis sutelkti lėšų. 

Romanas yra išplėsta "Dir
vos" 1969 m. premiją laimėjusi I Biidpost" rugpiūčio 26 d. laidoje 
novelė "Alytis" ir apima 1918 I įsidėjo žinią iš okupuotos Lietu-

m. laikotarpį. Nepriklauso-Į Vos apie kun. uJozo Zdebskio 

Pamaldos jubiliejinėj skautų stovykloj Beaumont, Ohio. kurias laikė tuo mtu stovykloj buvę kunigai. Iš k. 
į d.: Stovyklos kapelionas kun. G. Kijauskas, skautų pirmijos vyr. kapel. kun. Aug. Simanavičius, Brolijos 
vyr. kap. kun. J. Pakalniškis ir Kanados atstovas kun. S. Kulbis. Nuotr. J. Garlos 

IŠ A R T I IR T O L I 
VOKIETIJOJE 

Vokiečiu laikraštis "Neue 

-20 
mos Lietuvos gyvenimo iškarpą Į tardymus, skaudų sumušimą, 
ir partizanų veiklą abejose oku- sužalojimą ir dabartinę jo būk-
pacijose. ]g ligoninėje. Laikraštis rašo. 

x Lietuviu Skaučia Seserijos j kad kun. Zdebskis buvo nubaus-
atstovės iš jubiliejinės skautų j tas už vaikų mokymą katekiz

mo. Dabar grįžta į Australiją ir tuoj f s t 0 vyklos atsiuntė Draugo re
po Kalėdų numaLo išvykti į In- j ̂ ^ ų ^ sveikinimus su linkėji-
doneają ir Pietų Afriką. Iki šiol j ̂ į g Sveikinimas pasirašytas 
Naujoji Gumėja, pne Indijos į daugumos skaučių, pradedant 

ARGENTINOJ 

vandenvno buvo egzotiškiausias ] vyriausiąja skautininke L. Mi-
" ^ I l u k i e n e , jos pagelbininke L Ke-

reliene ir baigiant jaunosiomis veik laukinių žmonių apgyvento
se vietovėse. skautėmis. Redakcija už sveiki-

x Inž. K. Devenis Maguire j nimus dėkoja. 
Inc. kompanijos viceprezidentas, j x Leonardas Valiukas, žino-
Cambridge. Mass., Padėkos die-1 mas visuomenininkas L F bičiu-
ną Chicagoje vykstančiame \ lių c. v. pirm., rugsėjo 8-9 d. 
Mokslo ir kūrybos simpoziume \ lankysis Chicagoje. 
Jūros mokslų ir saratos apsau- j x Marquette Parko Sv. Var-
gos sekcijai skaitos paskaitą t e - įdo draugijos piknikas bus rug

sėjo 16 d. parapijos mokyklos 
kieme. 

X Živilė Bilaišytė Santaros -

ma: "Bostono Charles upės eko 
loginis apšvarinimas". 

X Kun. J. Prunskis porai sa
vaičių išvyko į St. Petersburg,\ Šviesos suvažiavime Tabor far-
Fla., kur y ra mažiau šienligę; moję kalbės tema ' l iūnės Sute

mos daiktai ir žodžiai". 
X Baito direktorin suvažiavi-

sukeliančių dulkių. 

X Aleksandras Kučiūnas su 
šeima persikėlė gyventi Į Wood-
ridge, 111. (2932 Everglade Av., 
tel.: 968-7195). kur atidarė mu
zikos studiją. Be to, kelis kar tus ] 
savaitėje PCučiūnas lankys savo 
studentus Chicagoje. Spalio m. | 
28 d. Tautiniuos Namuos įvyks 
jo mokinių koncertas. 

mas šaukiamas Detroite rugsė
jo 22 d. 

X Jaunimo centro naujosios 

i lach — sekretoriai, J. Yakus, A-
jKalibatas — iždininkai. Nariai: 
į L. Radžiūnas, K. Marcinkevi-
I čius, B. Valuntas, St. Dalinkevi-
j čius, J. C. Baluk, J. Berontas. 
j Kandidatai: F. Žemaitis, B. Ak-
įsinavičius, A. Baravykas. Revi-
Izijos komisijos: J. Surila, J . 
j Meškinis, A. Siperka. Kandida
tai: A. Fonseca, J. J. Fourment. 

SLA minėdamas savo organi-
jzacijos sukakties šventę turėjo 
I keletą parengimų. Sukakties už-
į baigai buvo surengta šauni su-
ikaktuvinė vakarienė, šeštadienį, 
rugpiūčio 4 d., kurioje buvo pri
sirinkę pilna salė puošnios pub-

i likos. Svečiai buvo aptarnauja-
: mi cukrainės padavėjų. Buvo 
i patiekta soti ir skani vakarienė. 

Vakarienės pradžioje svečius 
• pasveikino pirm. R. Stalioraitis. 
j Grojo orkestras "Hamburgo". 
Vakarienės ineui paaiškėjo, kad 
Danielė Slaneiauskaitė tą dieną 
šventė savo gimimo sukaktį. Jai 
visi susirinkusieji sugiedojo Il
giausių Metų. Vakarienėje da-

i lyvavo buvęs Bs. As. gyvento-
: jas. emigravęs į JAV Stud. Ge-
| diminas Cibas (Cibavičius) už-
į sukęs į Argentina iš Čilės, kur 

— Rolandas Kafunskis, Mari-1 d ^ ^ o ekonomistų seminare. 
jos Skutinaitės ir 
tunskių sūnus, baigė 

x Chicagos arkivyskupijos įlinkėjo solidarumo mašai bus 
savaitraštis "The Nevv World" ] p r a d ė t i rinkti ^ mg^jo 1 5 
rugpiūčio 31 d. laidoje įsidėjo į d i e n o s R i n k i m a s bus nutrauk-

v įtoldo Ka- 1 -r^įp p a t vakarienėje dalyvavo 
ekonomi-; J A V a m b a s a d o s sekret. p. Den-

r ta tybos baigimo šventė Įvyks i r i u mokslų fakultetą. Jis pn- ; n i g C o l e m a : i j e t t _ 
nigsėjo 23 d. Tą dieną pamal- Į ̂ a u s o A. Lietuvių centrui, kur j __ « x e m u n o » draugija mini 
dos 3 v. p. p., o pobūvis 5 v. p . j daugiausia pasireiškia k a i p ; s a v o v e i k i o s 6 4 m e t u s u k a kt į . 
p. Bus parodytas filmas "Staty- į taut- š o k l , 4 ansamblio akordeo-; Minėjimas įvvko rugsėjo 1 d. 
baT. «••*•» Dirba savo specialybėje N e m u n o draugijos patalpose. 

X LB Marquette Parko apv- a I y v o s f a b n k e "Dock-OU". Ro- _ Rosario lietuviu savišalpi-
landas bus pagerbtas drauge su 
kitais Laiko laikraščio šventėje, 
rugsėjo 16 d. Lietuvių salėje. 

URUGVAJUJ 
— Dr. Alfredas Vėžys gavo 

gydytojo diplomą. 
— Urugvajaus lietuviu kata

likų radijo valandėlė liepos m. 
Įžengė į 23-trečiuosius darbo 
metus. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Bradforde rugsėjo 22 d. Į-

vyks ta lietuvių sąskrydis. Lon
dono Sporto ir socialinis klubas 
rengia į tą sąskrydį ekskursiją. 
Sąskrydžio programoje daly
vaus Prano Dzidoliko vedamas 
Glasgowo lietuvių choras ir Lon 
dono Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Mokiniu kelionės iš
laidoms pasižadėjo paaukoti 25 
svarus Petras Gabrėnas. 

LIETUVIŲ KALBA ILLINOIS 
UNIVERSITETE 

I šiais mokslo metais Illinois 
į universiteto Circle Campus tu
rės t r i s lietuvių kalbos kursus. 
Jie prasidės rūgs. 25 dieną. Pra
dinis kursas bus 9 vai. r y to an
tradieniais, trečiadieniais, ket
virtadieniais ir penktadieniais. 
Pažengusiems kursas bus tomis 
pat savaitės dienomis 12 vai. Be 
to, antradieniais, ketvirtadie
niais i r penktadieniais bus dar 
einamas lietuvių l i teratūros 
kursas. 

Jau yra įsiregistravusių ke
liasdešimt studentų, bet ta i s kur 
rais galėtų pasinaudoti d a r di
desnis skaičius. Registruotis ga
lima jau dabar. Registracija tę
sis iki rūgs. 28 d. imtinai, bet 
jau nuo rūgs. 25 d. reikia pa
skaitas lankyti. Dėstys prof. dr. 
Rėklaitienė, kaip ir pernai me
tais. J i yra patyrusi lingviste. 
Mūsų jaunimas turėtų labiau 
šiuo lietuvių kalbos kursu pasi
naudoti, ypač, kad už jį y ra 
gaunami kreditai i r lietuvių kal
ba užskaitoma kaip viena iš 
svetimų kalbų, kurių kursą rei
kalaujama išeiti kai kuriose 
mokslo šakose. 

Tėvų sugestijos studentams, 
kad įsirašytų Į lietuvių kalbos 
kursą, gali būti labai naudingos. 
Šis liet. kalbos kursas Illinois į-
vestas ir paremiamas Lietuvių 
Bendruomenės. Jo sėkmingu
mas nulems, a r universitetas 
pats toliau pasirūpins pastoviai 
lietuvių kalbos kursą išlaikyti ir 
finansuoti. 

žinią apie PLB seimą IVashing 
tone ir pamaldas, kurias laikys 
vysk. V. Brizgys. katedroje. 
Laikraštis primena, kad delega
tų, atstovaujančių apie 50.000 
lietuvių, pabėgusių nuo komu
nistų okupacijos, susirinko iš 
viso pasaulio. 

X E. Ruzgienė yra parengusi 
ir jau spaudai atidavusi lietu
vių kalbos pratimą pirmam sky 
riui antrą laidą, kuri šį mėnesį 
bus baigta spausdinti. Pratimų 
išleidimu rūpinasi JAV LB Švie 
timo taryba, vadovaujama J. 
Kavaliūno. 

X Brghtnn Parko Liet. Namu 
savininkų draugijos valdyba 
kviečia visuotini narių susirinki
mą rugsėjo S d., šeštadienį, 7 
vaJ. vak. Petronėlės užeigoje. 
450O So. Ta Ima n. Nariai ir sve
čiai prašomi susirinkime daly
vauti. 

X Atvažiuojate į Chicagą 
lankyti pažjstamu? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti 
peržiūrėjimui. Administracijos 
kambariai vėdinami ir patogjs 
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, BĮ, 20629. 

tas, kada bus pradėtas Balfo 
vajus, o, vajui pasibaigus, rinki
mas bus vykdomas toliau. Soli
darumo Įnašų rinkėjai turės 
valdybos raštiškus Įgaliojimus. 

X Vilniaus miesto įkūrimo 
650 metų sukakčiai paminėti, 
laikinai išrinktas komitetas, 
kviečia visų organizacijų atsto
vų ir spaudos darbuotojų ben
drą posėdį, rugsėjo 7 d. (penk
tadienį) 7 vai. vak., Balfo. cen
t ro įstaigos patalpose. 2606 
63rd St.. Chicagoje. Posėdis yra 
svarbus ir ne eilinis įvykis, ko
mitetas maloniai prašo posėdyje 
visų dalyvauti, pasisakyti dėl 
rengimo paminėjimo ir padėti 
sudaryt i tam minėjimui progra
mą. 

Nauja "Nemuno" draugi

nė draugija "Aušros žvaigždė" 
paminėjo savo Įsikūrimo 61 me
tų amž. sukaktį. Ši lietuvių or
ganizacija įsikūrė 1912 m. bir-

KVIECIA APŽIŪRĖTI 
KOLEGIJA 

Rosary kolegija kviečia rūgs. 
16 d. nuo 4 iki 7 v. p. p. būsi
muosius studentus ir jų tėvus 
apsilankyti ir pamatyti kolegi
jos Įrengimus. Adresas. 7900 W. 
Division St.. River Forest, BĮ. 
60305. Kolegijoje veikia peda
gogikos, humanitarinių mokslų, 
geologijos, rusų. portugalų, fizi
kos, religinių mokslų. Įvado Į 
mediciną. Įvado į teisę ir Įvado į 
farmaciją kursai, gerai pastaty
tos meno studijos. Turimi pa
daliniai Šveicarijoje. Anglijoje, 
Italijoje bei pravedamos užsie
nio studijos Ispanijoje ir Meksi
koje. 

Chicagos žinios 
STUDIJINE KELIONĖ f 

LONDONĄ 

Grupė Rosary kolegijos stu
dentų rūgs. 5 d. išvyksta į Lon
doną semestrui humanitarinių 
studijų. Išvyko vadovė — sesuo 
Carolyn McGinty. ieJ ten lan
kys kultūrines įstaigas, koncer
tus, teatrus, klausys paskaitų, 
stebės muziejus, taip pat turės 
pamokas ir diskusijos vadovau
jant minėtai seselei. 

PARKŲ DISTKIKTO 
JAUNIMO ORKESTRAS 

Chicagos parkų distr iktas 
steigia jaunimo orkestrą. Kandi
datai bus tikrinami rūgs. 8 ir 15 
d. nuo 9 v. r. iki 1 v.p. p. Chi
cagos Parkų distrikto adminis
tracijos rūmuose, 425 E . 
McFetridge Dr. Įėjimas pro Sol-
dier Field stadijono 29-tus var
tus. 

PASKAITOS NORINTIEMS 
SULIESĖTI 

Šv. Kryžiaus ligoninė, susita
rusi su Chicago Savings and 
Loan Assn., rūgs . 10 d. 7:30 v. 
v. pradės paskaitas, kurios vyks 
bendrovės patalpose, 6245 So. 
Western Ave., šešis pirmadie
nius. Ekspertai duos pamokas 
visokiais maitinimosi klausi
mais, pvz. patar imus diabeti
kams, sveikatos išlaikymą tin
kamu maistu ir mankšta, cho
lesterolio klausimą, svoiio me
timą ir kt. Bendrovės vedėja 
Ph. Pakel džiaugiasi, kad tuo 
bus suteiktas naudingas patar
navimas visuomenei. 

MIRTIS ĮVAŽIAVUS I 
TRAUKINĮ 

Richard T. Blough, 21 m , 
buvo mirtinai užmuštas, o jo 
brolis George, 26 m., buvo sun
kiai sužeistas, kai automobilis, 
kuriuo jie važiavo, Chicagoje 
prie 103 gatvės ir Kedzie tren
kė Į traukinį. A r stabdžiai buvo 
sugedę, ar vaikinai norėjo pra
smukti pro atvažiuojantį t rau
kinį, bet nelaimė vienam buvo 
mirtina. 

MIRTINA NELAIMĖ 

Pasižymėjęs Chicagos banki
ninkas C. J. Schaniel mirė 
Muskegon ligoninėje, būdamas 
sunkiai sužeistas automobilio 
nelaimėje. J is buvo Aetna ban
ko egzekutyvo prezidentas. 

jos valdyba. Visuotiniame narių į želk) 30 d. Pirmas jos vardas 
buvo "Krivių Krivaitis"', vėliau 
pakeistas vardu "Aušros žvaigž 
de". Šiuo metu jai pirmininkau
ja K. Balčiūnas. Draugija turi 
apie penkiasdešimt narių, turi 
savo nuosavybę — patalpas. 
Sukakties minėjime dalyvavo i r 
kitų organizacijų atstovai. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Turistu teigimu. Karaliau

čius po karo nėra atsistates. net 
zoologijos parke pilna griuvė
sių. Apie Platelių ežerą pilna 

susirinkime, išrinkta valdyba: 
Pranas Dulkė — pirm., Jurgis 
Sisiauskas — vicepirm., J. Do-
micelis. A. Dulkė, J. C. Niko-

X Marquette Parko apylinkės 
vaikai registruojami šią savaitę 
j ateitininkų kuopą. Jaunučius 
(1-3 skyriaus) registruoja Ire
na Kazlauskienė. teJ. 778-6759, 
jaunius (4-8 sk.) Gailutė Valiu
lienė, tel. 471-2751. Tėvai prašo
mi sekti pranešimus spaudoje, 
nes atskiri kvietimai į susirinki
mus nebus siuntinėjami. Kuopos j k a r o t o j ų . kurie daugumoje 
globėja sutiko būti dr. Minio-1 gyvena, palapinėse, ir rusai iš 
taitė. padėjėjos — Ir. Kazlaus- j P'ačiosios tėvynė* Kadangi vi

soje Sovietų Sąjungoje smarkiai 
yra išplitęs antisemitizmas, tai 
ir žydų Palangoje šiais metais 
palyginti buvo labai nedaug. Se
zono metu šiemet Palangoje ga-

kienė ir G. Valiulienė 

— Laimutis š v alkus išleido 
poezijos rinkinį "Gyvastis". 
1968 m. j is y ra išleidęs rinkinį 
"Dienų sūkuriuos". Poetas lai
kosi klasikinės eilėdaros. 

— Pet ras Bugailiškis, žino
mas lietuvis menininkas, gyve
nąs Anglijoje, pernai rudenį as
meniškai dalyvavo Chicagos 
Anglijos Liet. klubo suruoštoje 
parodoje Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Parodos metu 
visi j o atsivežtieji kūriniai, ku
rių buvo 20 su viršum, buvo 
parduoti ir dar gau ta apie tu
jinas užsakymų. Bugailiškio 
vardas, nors ne angliškas, nėra 
svetimas Anglijoje, nes jo eks
ponatai buvo išstatyti keliose 
garsiose parodose, kur visuomet 
buvo labai palankiai įvertinti ir 
išpirkti. Neseniai Derby miesto 
valdyba daii. Bugailiškiui pasiū
lė pasinaudoti didžiulio Guild-
hall pastato centrine sale su
ruošti išimtinai tik savo meno 
kūrinių parodą. Mūsų dailinin
kas kvietimą priėmė ir jo paro
da tęsis nuo š. m. rugsėjo 24 d. 

' iki spalio 6 d. Pe t ras Bugailiš-
I stroliavo Panevėžio, Šiaulių ir į kis gyvena. 22 Wilson St., Der-
Klaipėdos teatrai, taip pat gas- jby. England. (L. V-kus). 

! troliavo ir ansamblis Lietuva. 
ŠVEDIJOJ Chicagos miestas pradėjo pa-

- Estu informacijos centras, I į t a r i m u s su arkivyskupija, dėl 
Box 450 o 104 30 Stockholm. | atpirkimo Mažosios Gėlės a u k š - J | 
Europos Saugumo konferenci- j tesniosios mokyklos patalpų ir 
jos metu buvo išleidęs atsišau- j m o k s l ° reikmenų, 
kimą, kuris buvo paskleistas de-
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I A R B E T F U R N I T U R E I 
1 2442 W. 47th St., Chicago, 111. - FR 6-1100 I 
| P I L N A S A P S T A T Y M A S B A L D A I S i 
s Visa Dianai reklamuojamo, firmn J I k ' = 

Cicero lietuvių respublikonai 3U svečiais Union Pier, Mich., vasarvietėj. 
IŠ k. į d,: V. Motušis, dr. B. Motušienė. tni. L Breivė. ponia ir ir. J. 
PetrikaLJ Kreivėj 

legatų ir spaudos žmonių tarpe. 
Tame atsišaukime iškeliama pa
vergtų Baltijos ir kitų tautų 
reikalai, prašoma nepripažinti 

Nuotr. v. Noreikos jSov, Kufūjos užąrobtu nričių. 

IŠ MODULINIU NAMV BALDAI I 
30% iki 50% nnolaida = 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai j H 
SOUTHWBST FURNITURE CO. j 1 
6200 S. W<*tera • TeL GR 6-4421 E 
— . i — — — • » , — — — — — — — '-jį 

Visų plačiai reklamuojamo firmn 
BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI 

— STEREO — SPALVOTA TV 
Krautuvė atdara: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
Antradieniais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
ryto iki 6:00 vaL vakaro. 

AUGUSTAS BELAUSKAS, veoSjaa 
HiniiiiiiuiiuiinmiiHiiiiiiiuiuiiiuiyiiuMUUiiiiuuiiiujiuiiuiiniiniiiiiHiini^ 
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